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R O Z P R A W Y I A R T Y K U Ł Y 

Zeszyty PRASOZNAWCZE 
Kraków 1975 R. XVI, nr 3 (65) 

JERZY MIKUŁOWSKI POMORSKI 

BADANIA NAD ODBIORCĄ PRASY 
W POLSCE 

(W poszukiwaniu założeń teoretycznych) 

Systematyczne badania nad odbiorcą prasy trwają w Pol
sce Ludowej już blisko 20 lat. Celem artykułu jest usta
lenie, w jakim stopniu studia te są zorientowane na 
teorię. 
Autor analizuje badania nad odbiorcą w trzech fazach 
chronologicznych. Charakteryzuje swoistość polskich stu
diów nad odbiorem i mimo skrytykowanych braków 
oczekuje w niedalekiej przyszłości pełniejszego rozwoju 
teorii tych badań. 

1. Wstęp 

Rosnące zainteresowanie problematyką teoretyczną badań nad 
komunikowaniem masowym skłania nas do rozważenia, о ile polskie 
studia prasoznawcze zawierają w sobie propozycje teoretyczne. Nie 
będziemy się tutaj zajmować pracami ogólnymi, które z istoty rze
czy mają swój aspekt teoretyczny, lecz badaniami empirycznymi, 
aby ustalić, czy stanowiły one próby sprawdzania zdań teoretycz
nych. Jeżeli przez teorię rozumiemy zespół powiązanych ze sobą 
zdań ogólnych, będący modelem poznawczym dla określonego wy
cinka rzeczywistości i niosący w sobie możliwości wyjaśniania tego, 
co zostało empirycznie zbadane, to polskie studia nad komunikowa
niem masowym wydają się w stosunkowo małym stopniu zoriento
wane na weryfikację zdań teoretycznych. 

Pewne współczesne badania gotowi jesteśmy traktować jako zo
rientowane na teorię, ponieważ zaczynają przeważać wśród nich te 
studia empiryczne, które odznaczają się następującymi cechami: 

a) nawiązują do celowo dobranych definicji badanych pojęć, tak 
sformułowanych, by mogły one zostać poddane w sposób zado
walający operacjonalizacji badawczej; 



b) definicje te są ponadto spójne, w każdym razie logicznie nie-
sprzeczne z innymi akcentowanymi przez badacza określeniami 
i stanowią z nimi pewną całość (system); 

c) całość ta rozpatrywana jest jako model teoretyczny badanych 
stosunków, a jego właściwością jest, że pozwala wyjaśniać badaną 
rzeczywistość w sposób — w świetle przyjętych założeń — zbli
żony do kompletności ; 

d) badane są problemy naukowe, co rozumiane jest jako zależności 
między definiowanymi ogólnie zjawiskami; 

e) w postępowaniu badawczym stosuje się myślenie hipotetyczne, 
czyli — innymi słowy — poznając określone problemy zakłada 
się ich istotność dla danej sfery rzeczywistości i stopień tej istot
ności poddaje się w badaniach pomiarowi; 

f) zakłada się, że stwierdzone empirycznie zależności, ukazywane 
w formie modelu stosunków rzeczywistych dają nam możliwość 
przewidywania przebiegów zbliżonych procesów i mówimy o ich 
wartości predyktywnej ; 

g) owe modele empiryczne, powstałe w wyniku weryfikacji modeli 
teoretycznych, stanowią z kolei punkt wyjścia dla dalszych ba
dań, przeprowadzonych w nieco odmiennych ze względu na swe 
cechy przedmiotach, co — jeżeli doprowadza do weryfikacji tego 
modelu — nadaje mu rangę szerszej stosowalności; 

h) sam proces poznania polega na weryfikacji lub falsyfikacji do
tychczasowych modeli, w celu wyjaśnienia granic ich stosowalno
ści, a przez to ich ogólnej mocy wyjaśniającej. 

Oczywiście nie twierdzimy, że wszystkie współczesne badania od
znaczają się takim teoretycznym zorientowaniem, a także, że tam, 
gdzie to następuje, badacze dochodzą do jednakowych rezultatów. 
Przeciwnie — zachodnie badania uprawiane są nadal niejako w for
mie dialogu między zwolennikami konkurencyjnych modeli, z któ
rych, jak się wydaje, żaden nie posiada mocy pełnego wyjaśniania 
badanych zjawisk. Lecz równocześnie rysuje się w praktyce nauko
wej dążność do zapominania o owej konkurencyjności, a raczej trak
towania modeli jako komplementarnych wobec siebie. Pozwala to 
przypuszczać, że postępy zorientowanych teoretycznie badań pro
wadzą do wypracowania jednego niesprzecznego obrazu zjawisk, co 
dopiero dać może podstawę do mówienia o teorii procesów komuni
kowania masowego w stosunkowo niezbyt odległej przyszłości. 

Jeżeli pod tym kątem oceniać będziemy teoretyczne zorientowanie 
badań polskich z czasu ich najnowszych dziejów, to ich charaktery
styka przedstawiać się będzie następująco: 

a) dobór definicji jest często przypadkowy; nie zawsze postępuje on 
za procesami rozwijania pojęć przez naukę (por. na przykład ba
dania postaw w studiach nad komunikowaniem masowym), ba
dacze wykazują stosunkowo małą dbałość o poprawną operacjo-
nalizację terminów; 



b) nie dąży się do spójności użytych pojęć, dominuje wyraźny eklek
tyzm, polegający na sięganiu równocześnie do koncepcji wywo
dzących się z różnych szkół i kierunków myślenia, przy stosun
kowo słabej tendencji do pogodzenia ich w postaci modeli pod
dawanych następnie weryfikacji; 

c) w związku z powyższym, uprawianie badań w formie weryfika
cji modeli teoretycznych jest rzadkie, a przeważa dążenie do do
konywania mniej lub bardziej wielostronnego opisu rzeczywisto
ści; użycie wielu kategorii opisu spełnia postulat kompletności; 

d) unika się otwartego badania problemów teoretycznych, a elemen
ty opisu korelowane są ze sobą w sposób dość dowolny, lub 
zasady ich łączenia wywodzą się z tradycji badań, której nie pod
daje się zbyt często rewizji; 

e) brak jest dowodów myślenia hipotetycznego, chociaż waga przy
pisywana pewnym czynnikom pozwala domniemywać, że badacze 
oczekują, iż pełnią one ważną rolę w badanej rzeczywistości; 

f) brak praktyki konstruowania modeli empirycznych i otwartego 
dyskutowania takich założeń modelowych; 

g) prowadzi się badania według określonych schematów (np. sche
mat badań uczestnictwa w kulturze); 

h) weryfikacja lub falsyfikacja takich schematów nie wywiera szyb
ko wpływu na dalsze badania, chociaż można mówić, że w pew
nych okresach badacze darzą większym zaufaniem określone 
zmienne czy relacje między nimi i czynią je w pierwszym rzę
dzie przedmiotem poznania. Rzadko natomiast głosi się otwarcie, 
że poznanie tylko tych relacji jest zadowalające i wyczerpuje na
sze zainteresowania badaną rzeczywistością. Przeciwnie, cechą 
polskich badań społecznych jest żywione przez badaczy przeko
nanie, że rzeczywistość społeczna w Polsce nie jest do końca zna
na jako przedmiot fenomenologicznego oglądu, że posiadany jej 
obraz jest fragmentaryczny i nie należy ustawać w dalszych po
szukiwaniach ważnych wyznaczników jej rozwoju. Ta cecha, we
spół z tendencją do unikania jednostronności, co wyraża się w tej 
chwili w postaci teoretycznego eklektyzmu w wielu polskich ba

daniach, wyróżnia je spośród innych światowych kierunków stu
diów naukowych i być może okaże się ich zaletą w dalszym roz
woju wiedzy. 

W tym miejscu warto wspomnieć, że niektóre polskie badania, 
rzadkie jednak wobec całości prowadzonych studiów, takie jak praca 
Andrzeja Sicińskiego „Kontakty osobiste a masowe komunikowa
nie" (9), studium Antoniny Kłoskowskiej Krzyżowanie się zakresów 
publiczności czytelniczej" (5) czy książka Franciszka Adamskiego 
„Modele małżeństwa i rodziny a kultura masowa" (1) spełniają wy
mogi prac teoretycznie zorientowanych, według wymienionych przez 
nas kryteriów. 



2. Żródla inspiracji teoretycznych w polskich badaniach nad komu
nikowaniem masowym 

Problem ten zasługuje na szersze potraktowanie. My ograniczymy 
się jedynie do jego skrótowego naszkicowania. 

Gdy w drugiej połowie lat pięćdziesiątych podjęto na nowo stu
dia nad komunikowaniem masowym w naszym kraju, badacze od
czuwali brak zadowalających stwierdzeń teoretycznych, na których 
mogliby się oprzeć. Współczesna polska teoria socjologiczna czyniła 
wówczas pierwsze kroki. Zapoczątkowane prace empiryczne miały 
dopiero w połowie lat sześćdziesiątych dać swe efekty w postaci ma-
kroteoretycznych twierdzeń na temat socjalistycznej industrializa
cji, urbanizacji oraz przemian stratyfikacyjnych. 

Psychologia społeczna, ważne źródło inspiracji w badaniach nad 
komunikowaniem masowym, nie była wówczas rozwinięta i jedy
nie kilka studiów, jak na przykład badania Włodzimierza Szewczuka 
nad recepcją treści, mogło stanowić wzór poszukiwań. W Polsce też 
socjologia bardziej niż psychologia (jak się to działo w innych kra
jach) angażowała się w badania tego typu. 

Postępująca w sposób zresztą mało systematyczny recepcja myśli 
zachodniej nie dawała podstaw do badania społeczeństwa socjali
stycznego. Mimo wyrażanego przekonania, że socjologia stwierdza 
prawdy o znacznym stopniu ogólności stosunkowo szybko przeko
nano się, że co najwyżej mogą być przez nas przyjmowane ogólne 
pojęcia wypracowane przez tzw. naukę światową, zaś ich przeformu-
łowanie na prawa o lokalnym zasięgu wymaga własnych starań ba
daczy, co oznaczać może tworzenie teorii niemalże od zera. 

Teorie zachodnie, w znacznym stopniu wypracowane dla społe
czeństwa amerykańskiego, opisywały ład społeczny zasadniczo różny 
od kształtującego się społeczeństwa socjalistycznego, a zdania o jed
nostce w społeczeństwie masowym, jakie wówczas z tego źródła 
otrzymywaliśmy, nie były adekwatne do naszej rzeczywistości. 

Poza tym, właśnie z końcem lat pięćdziesiątych badania nad ko
munikowaniem masowym przeżywały na Zachodzie istotny kry
zys (3). Mimo znacznego wachlarza propozycji, jakie zawierały, żad
na z nich nie wydawała się — w świetle narastającej krytyki — 
godna naśladowania. 

Nauczanie socjologii, podjęte w latach 1956 i 1957, charakteryzo
wało się — słusznie zresztą — dążeniem do kontynuacji tego, co 
było tradycją myśli polskiej. Z tego względu, a także z uwagi na 
brak współczesnych podręczników, uczono na uniwersytetach socjo
logii, opierając się na dokonaniach polskiej i światowej nauki z lat 
przed- i tuż powojennych. Jeśli mogło się to okazać korzystne dla 
badań terenowych, na przykład z zakresu socjologii wsi (tam pro
cesy zmian nie przekształciły jeszcze zupełnie badanych kiedyś stru
ktur), to wobec problematyki miejskiej, przemysłowej czy komu
nikowania masowego sięganie do owej tradycji wzbogacało wyobraź
nię teoretyczną adeptów, lecz nie dostarczało narzędzi użytecznych 
dla współczesnych badań empirycznych. To też było powodem, że 
badacze polscy przez wiele lat starali się określić swój stosunek do 



takich zjawisk jak publiczność w rozumieniu Tarde'a czy Bystro-
nia, nie zaś audytorium (pod którą to postacią problematyka publicz
ności była badana gdzie indziej); rozważali kwestię skutecznej pro
pagandy znanej z przedwojennego piśmiennictwa naukowego — 
mniej uwagi poświęcając trudnościom działania perswazyjnego, ja
kie odkryto tymczasem w badaniach zachodnich. W końcu oczeki
wano, że rola nawyków odbiorczych, a także tradycyjnych w danej 
społeczności norm i wartości będzie dla odbioru mediów istotniej
sza niż była ona w rzeczywistości. 

Trzeba jednak zaznaczyć, że owe poszukiwania pojęciowe oparte 
na wykładanej teorii społecznej były ograniczone i w niewielkim 
stopniu wywierały wpływ na badania empiryczne. To też zapewne 
powoduje, że dotychczas nie zadano sobie trudu, by w pełni wyjaś
nić, jak pojęcia te uległy ewolucji w piśmiennictwie światowym 
i jakie czynniki ze zmianami tymi łączono. 

Badania empiryczne stosunkowo szybko rozwijać się zaczęły wła
snymi drogami: nie mogąc pogodzić dawnych lub obcych pojęć 
z poznawaną rzeczywistością, niechętnie mówiono o teorii, a w każ
dym razie nie wówczas, gdy prowadzono badania empiryczne. 

Łatwość, z jaką badacze społeczni Wkroczyli na teren empirii bez 
należytego przygotowania teoretycznego, stając się w istocie teorety
kami na własny użytek, zawdzięczać trzeba pewnej właściwości so
cjologii polskiej z lat pięćdziesiątych. Przyjęciu postawy nieskrę
powanego przez teorię eksplorera sprzyjał fakt, że w momencie swej 
reaktywizacji socjologia polska była wiedzą całkowicie niemal hu
manistyczną, a rygory nauki neopozytywistycznej i wymagania zo
rientowania na założenia teoretyczne i ich kontynuację, nie krępo
wały badań. Z tego względu polskie badania nad komunikowaniem 
masowym stanowią interesujące — z punktu widzenia teorii nau
ki — pole, gdzie zaradność i pomysłowość uczonych rozwijać się 
mogła nie hamowana prawdami i fałszami nauki, lecz jedynie kie
rując się wyobraźnią badacza i jego wyczuciem społecznych pro
blemów. 

3. Badania polskie: między faktografią a teorią 

Od chwili ich reaktywizacji w roku 1957 polskie badania nad ko
munikowaniem masowym trwają już osiemnaście lat. Trudno okre
ślić dokładnie liczbę prac empirycznych, jakie w tym okresie wy
konano. Jeżeli uwagę naszą skoncentrujemy, zgodnie z tytułem tego 
artykułu, na empirycznych studiach nad odbiorcą, to liczba tych ba
dań z pewnością przekracza 200. Z samych wyliczeń dokonanych na 
podstawie „Polskiej bibliografii adnotowanej wiedzy o środkach ma
sowego komunikowania" (8) tylko w okresie 1965—1972 było ich 195 
i chociaż niektóre z tych prac mają charakter wtórny, popularyza
torski, to z pewnością przyjęcie liczby 200 dla okresu lat 18 jest 
zaniżeniem rzeczywistego stanu. Dodajmy, że ponad połowa tych 
publikacji dotyczy czytelników prasy. Zadaniem naszym jest wyja
śnić, o ile ta mnogość prac powstała jako efekt nie powiązanych ze 



sobą inspiracji, a o ile były one, przynajmniej po części, wynikiem 
kierowania się przez badaczy jakimiś ogólnymi założeniami. 

W literaturze przedmiotu brak prac zadowalająco wyjaśniających 
teoretyczne założenia badań. W zakresie badań odbiorcy prasy moż
na traktować jako taki programowy artykuł Władysława Kobylań
skiego „Niektóre zagadnienia psychologii społecznej a badania pra
soznawcze" (6), przedstawiający założenia badawcze Krakowskie
go Ośrodka Badań Prasoznawczych, a także wystąpienie Franciszka 
Adamskiego na sesji X-lecia Ośrodka, zatytułowane „Socjologicz
na wiedza o współczesnym polskim czytelniku prasy" (2). 

Innym sposobem dotarcia do owych założeń jest analiza opubli
kowanych prac, a nadto kwestionariuszy badawczych (zarówno do 
wywiadów jak i ankiet), którymi w okresie minionych 18 lat posłu
giwano się podczas studiów empirycznych. Dla naszych celów prze
prowadziliśmy analizę 33 takich kwestionariuszy z lat 1957—1974, 
starając się wydobyć, jakie założenia przyświecały ich autorom. 
W większości wypadków dobór zmiennych oraz często bardzo przej
rzysta budowa kwestionariuszy pozwalają trafnie, o czym przeko
naliśmy się w rozmowach z niektórymi autorami, odczytać założe
nia i intencje. Większość kwestionariuszy pochodzi z badań Ośrod
ka, lecz znaczna ich część — z innych placówek. 

Już w tym miejscu trzeba wyjaśnić, że celowość posłużenia się 
kwestionariuszami, aby wydobyć założenia przyświecające bada
niom, jest uzasadniona jako odwołanie się do pełniejszych wyka
zów problematyk. Zwłaszcza we wcześniejszym okresie badań, ze 
względu na trudności ilościowego opracowania materiału, tylko sto
sunkowo niewiele wskaźników i ich korelacji trafiało do' ostatecz
nych raportów i publikowanych artykułów sprawozdawczych. O se
lekcji tego materiału decydowali nie tylko sami autorzy, lecz. rów
nież zamówienia zlecających badania, jak i redakcje periodyków. 

Użycie pytań, dotyczących określonych zmiennych w kwestiona
riuszu świadczyć może o tym, że autorzy bądź dostrzegali ich wagę 
dla wyjaśnienia problemów, bądź pomijając — traktowali jako mało 
istotne. Nie liczymy się natomiast poważnie z możliwością, jakoby 
badacze nasi nie uświadamiali sobie jeszcze podstawowych zależ
ności, na które późniejszy rozwój wiedzy zwrócił uwagę, co znaczy
łoby, że różnice między kwestionariuszami wynikają głównie z do
konującego się postępu nauk, powolnego odkrywania coraz to no
wych czynników. Na taką interpretację wskazują fakty bardzo sze
rokiego budowania kwestionariuszy, zwłaszcza w pierwszym okre
sie badań. Wówczas też znajdujemy w kwestionariuszach dowody, 
że uważane za nowe — idee badań wpływu stosunków interperso
nalnych na odbiór komunikowania masowego były znane naszym au
torom z końca lat pięćdziesiątych. Sądzimy zatem, że niewłączanie 
pewnych zmiennych do kwestionariuszy lub stopniowe odchodzenie 
od nich w późniejszych badaniach świadczy o świadomej selekcji 
dokonywanej przez badaczy i to też pozwala nam doszukiwać się 
różnych koncepcji leżących u podstaw badań. W naszym przypadku 
potwierdzeniu podlega opinia Elihu Katza, który charakteryzując 
badania amerykańskie oparte na niewyrażonych założeniach o trak-



towaniu odbiorców jako masy społecznej pisał: „Istotne jest, że ba
dacze masowego komunikowania nie byli nieświadomi tego, iż człon
kowie audytoriów mają rodziny i przyjaciół, lecz że nie wierzyli 
w to, że mogą oni wpłynąć na efekty kampanii (propagandowej); 
nieformalne stosunki międzyludzkie były w ten sposób uznane jako 
nieistotne dla instytucji współczesnego społeczeństwa" (4). 

Badacze polscy, zgodnie z tą uwagą, dostrzegali różne uwarunko
wania odbioru mediów, jednak nie do wszystkich przywiązywali 
równą wagę. Stwierdzenie takiej selekcji zmiennych daje nam pod
stawę do doszukiwania się pod wielorakim materiałem faktogra
ficznym pewnych, nie wyrażonych często modeli badanych stosun
ków. Zmiany poszukiwania w badaniach wpływu pewnych czynni
ków świadczą zatem o pewnej ewolucji myślenia ogólnego na temat 
odbioru masowych środków komunikowania. Zmiany takie dadzą 
się zauważyć, i to bardziej w materiale kwestionariuszowym niż 
w samych publikacjach. 

4. Poznanie czytelnictwa jako podstawowy cel badań 

Polskie badania nad odbiorcami prasy przez dłuższy czas zwane 
były badaniami czytelnictwa; w przypadku radia i telewizji mamy 
równoznaczne terminy: słuchanie, oglądanie. Pozostańmy jednak 
przy terminie prasowym. Czytelnictwo jako cel poznania jest jakby 
pierwotne, wcześniejsze niż podjęcie współczesnych badań praso
znawczych. Nim powołano badania nad prasą, poznanie czytelnictwa 
było zadaniem placówek kolportażu. Wczesne sondaże prowadzone 
przez pracowników Wydziału Dziennikarstwa UW wśród załogi Że
rania dotyczą czytelnictwa. Ignacy Krasicki, przedstawiając cele 
Krakowskiego Ośrodka Badań Prasoznawczych mówi o czytelnic
twie jako zjawisku szczególnie zasługującym na poznanie naukowe 
i wzbudzającym zainteresowanie praktyki. Podobne stwierdzenie 
znajdujemy we wspomnianym studium Wł. Kobylańskiego (6). Ter
min ten nie został jednak określony w sposób zadowalający. W okre
sie, gdy czytelnictwo było tylko przedmiotem starań kolportażu, 
jego wskaźnikiem była efektywna sprzedaż prasy. Badania praso
znawcze, zgodnie z założeniami, miały poszerzyć to pojęcie o kilka 
innych wymiarów. Kobylański nie definiuje czytelnictwa, lecz prak
tyczny aspekt jego badań wynika jako oczywisty z rozważań: „Ba
dania nad czytelnictwem prasy są jedną z pierwszych potrzeb pol
skiego prasoznawstwa. Powstaje potrzeba zebrania pewnych danych 
empirycznych, które mogłyby być podstawą dla prowadzenia wła
ściwej polityki wydawniczej i pracy redakcyjnej oraz dostarczałyby 
konkretnego materiału dla opracowania niektórych zagadnień, doty
czących społecznej roli prasy w ustroju socjalistycznym" (6). Z dal
szych wywodów wynika, że badania czytelnictwa mają określić 
strukturę i skład kręgów odbiorczych poszczególnych tytułów i wy
jaśnić przyczyny takiej kompozycji. To ostatnie wymagało ukaza
nia mechanizmów rządzących procesami kształtowania się tych krę
gów. Z dwu podstawowych zadań badania czytelnictwa, jakie wy-



mienia Kobylański, zwłaszcza drugie może wskazywać na odjed-
nostkowe, psychologiczne uwarunkowania tego procesu: „Badania 
terenowe nad czytelnictwem prasy winny nam wyjaśnić dwa pod
stawowe zagadnienia: a) jak przebiega obecnie w Polsce proces 
czytelnictwa prasy w różnych jego aspektach, przede wszystkim so
cjologicznym i psychologicznym, b) jakie są główne zainteresowa
nia, upodobania i potrzeby czytelników" (6). Kobylański nie wyjaś
nił jednak w omawianym artykule, czy te ostatnie jednostkowe 
dyspozycje mają być rozpatrywane tylko jako procesy psychiczne, 
czy też traktować się je będzie w ich społecznych uwarunkowaniach. 
Analiza przeprowadzonych przez niego badań wskazuje, że społeczne 
czynniki miał on na uwadze. 

Pamiętajmy jednak, że badania odbioru w znacznym stopniu łą
czono i łączy się nadal z procesami działania samych mediów; re
dagowana w sposób właściwy prasa była zatem tym czynnikiem, 
bodźcem, pod wpływem którego tworzył się krąg odbiorczy i ma
nifestowały się potrzeby czytelnika. Nigdzie jednak nie występuje 
przekonanie, że to, co czytelnik pragnie otrzymywać od prasy, jest 
produktem warunkowego uczenia się na zasadzie reagowania osob
nika na zewnętrzny bodziec, jak traktują ten proces niektórzy ucze
ni na Zachodzie. Tym ważniejsze było poznanie innych uwarunko
wań tych reakcji, które miały określić pożądany odbiór. 

Analiza publikacji z badań czytelniczych ukazuje model tych stu
diów w sposób następujący: interesuje nas krąg czytelniczy dane
go pisma, z uwzględnieniem tych, którzy odbierają je stale, i odbior
ców nieregularnych; kompozycja tego kręgu ze względu na cechy 
demograficzne i społeczne jest głównym celem poznania. Następnie 
należy wyjaśnić: jak odbiorcy oceniają dany środek przekazu, czy 
mają poczucie, że spełnia on ich oczekiwania, gdy chodzi o infor
mowanie a także dostarczanie rozrywki, w końcu w niewielkim za
kresie staramy się wyjaśnić ogólne zainteresowania odbiorców. 

Co w istocie skłania ludzi, by należeli do tego kręgu, co warun
kuje w sposób decydujący ich reakcje na przekaz? — pozostawało 
sprawą nie wyjaśnioną. Można przypuszczać, że podobnie jak czynią 
to badacze zagraniczni z tak zwanego kierunku badań kategorii 
społecznych, cechy demograficzne, jak wiek, płeć i miejsce zamie
szkania oraz społeczne — zawód, a zwłaszcza wykształcenie — sta
nowią jakby świadectwo przebytych procesów zróżnicowanej socja
lizacji, która tworzy wzory odbioru masowych środków komuniko
wania. Nigdzie jednak nie ukazano, jak to się odbywa. Charakte
rystyczne dla tego typu badań jest poznawanie reakcji odbiorców 
konkretnego pisma, lecz w sytuacjach abstrakcyjnych, to znaczy 
czytania pisma ,,w ogóle" po to, by zaspokoić ogólne zainteresowa
nia, nie związane z żadną konkretną sytuacją lub nawet sferą ży
cia odbiorcy. 

Charakteryzując badania czytelnicze w dziesiątą rocznicę istnienia 
Ośrodka, F. Adamski podkreślał wagę poznania cech strukturalnych 
kręgów odbiorczych, szczególnie zaś wykształcenia. Wówczas do mo
delu procesu odbioru dodaje ważny czynnik, sprzyjający odbiorowi, 
a mianowicie czas wolny. Odbiór mediów przedstawiał się następu-



jąco: „Codzienne czytanie gazety czy czasopisma zakłada istnienie 
co najmniej dwóch okoliczności, które działają jako czynniki sprzy
jające. Będzie to najpierw s u b i e k t y w n i e o d c z u t a p o t r z e 
ba i n f o r m a c j i oraz okoliczności sprzyjające realizacji tej po
trzeby, a następnie d y s p o n o w a n i e o d p o w i e d n i ą i l o 
ś c i ą w o l n e g o c z a s u . Oba te czynniki dodatnio korelują z po
szczególnymi cechami społeczno-demograficznymi czytelników" (2). 

Odbiór masowych środków komunikowania wyrażał się więc mo
delową sytuacją: czynnikiem aktywnym była jednostka motywowa
na swoistymi potrzebami, granice aktywności wyznaczał dostępny 
czas wolny, zaś formy odbioru (tu wypada tekst ten zinterpreto
wać, jak sądzimy, zgodnie z intencją autora) wyznaczane są przez 
cechy społeczno-demograficzne odbiorcy. 

Mimo że badania nad odbiorcami mediów znajdują się u nas w rę
kach socjologów, główny nacisk położono tu na psychologiczne de
terminanty odbioru. Te jednak przez czas dłuższy badane były po
wierzchownie i nie sięgały poza sferę opinii, preferencji, zaintere
sowań, postulatów i abstrakcyjnie pojętych potrzeb, nigdzie jednak 
nie zinterpretowanych w sposób analityczny. Ten psychologizm był 
również cechą badań zagranicznych. 

Lektura publikacji wyników badawczych mniej więcej do koń
ca lat sześćdziesiątych ukazuje, że powszechnie przybierały one 
wspomnianą wyżej postać raportów z badań nad czytelnictwem. 
Analiza pozycji scharakteryzowanych przez autorów „Polskiej bi
bliografii adnotowanej..." za lata 1965—1970 ukazuje, że obok stru
ktury kręgów pojawiają się trwale następujące pojęcia: zainte
resowania, preferencje, aspiracje i potrzeby. Mówi się też o funk
cjach mediów. Nadto, zgodnie z tym, co pisał Adamski, rośnie za
interesowanie problematyką czasu wolnego. 

Czytelnictwo pojęte jako realizacja jednostkowych potrzeb infor
macji i rozrywki w niewielkim stopniu było traktowane, w bada
niach lat sześćdziesiątych, jako działalność o charakterze instrumen
talnym wobec innych celów jednostkowych lub społecznych. Za
spokojenie owych potrzeb rozumiano jako relację między wrodzo
nymi lub nauczonymi dyspozycjami jednostki a światem kultury. 
Reakcję tę nazwano uczestnictwem w kulturze, a podejmowanie 
przez jednostkę starań w celu zaspokojenia tych potrzeb — aktyw
nością kulturalną (11). 

W naszej strukturze społecznej czytelnictwo prasy, obok słucha
nia radia, oglądania telewizji, chodzenia do kina i teatru, słucha
nia muzyki czy chodzenia na spacery zaczęto wymieniać jako jedną 
z form wypełniania czasu uwolnionego od obowiązków. Wymiary 
ilościowe, wyrażające się szacunkową liczbą godzin spędzanych 
w towarzystwie tych przekaźników kultury oraz wymiary jakościo
we, wyrażające się odbiorem treści zaliczanych do różnych pozio
mów trudności i artystycznej perfekcji, tworzyły przestrzeń, w któ
rej rozpatrywany był współczesny Polak korzystający z czasu wol
nego. Przywiązanie do określonych środków wskazywało na co
dzienne prawidłowości odbioru, rytuał kontaktu ze środkami prze
kazu, których poziom miał świadczyć o jakości odbiorcy. Uderza 



wysoce statyczny obraz, jaki w ten sposób był przekazywany. Czło
wiek odbierał kulturę motywowany bodźcami wewnętrznymi, jego 
uczestnictwo w kulturze klasyfikowało go do standaryzowanych 
kategorii odbiorców. Oczekiwano regularności, stałości zwyczajo
wo normowanych. Nie zajmowano się dwoma problemami: jaka 
jest geneza tych potrzeb? czy odbiór ulega zmianom w sposób inny 
niż wynikający z naturalnego rozwoju jednostki? *) 

Na rytualizm ten zwracaliśmy uwagę pisząc: „Głosimy tezy o „fe-
stiwalowości" naszego odbioru kultury, badamy jednak nie zjawi
ska ogniskujące uwagę, lecz r e g u l a r n o ś c i . Jeśli dziś spojrzeć 
na badania nad masowym komunikowaniem lat sześćdziesiątych 
jako na zwierciadło polskich zjawisk kulturalnych, można dojść do 
błędnej opinii, że nic interesującego w tym czasie się nie wyda
rzyło" (7). 

Poważnego argumentu w dyskusji przeciw modelowi rytualnemu 
dostarczyła metodologiczna krytyka badań nad zasięgiem czytelni
ctwa, dokonana przez Henryka Siwka (10). Autor podważa wartość 
autodeklaracji odbiorców o czytelnictwie, stanowiących podstawo
wy materiał źródłowy w tego typu badaniach. Twierdzi, że auto-
deklaracje nie wyrażają rzeczywistego czytelnictwa, lecz co najwy
żej mogą być traktowane jako „swoiste" wskaźniki tych praktyk. 
Badania, zdaniem autora, winny oddalać się od procedur pytania 
o czytelnictwo „w ogóle", a kierować uwagę ku konkretnym aktom 
odbioru. „Niemniej wydaje się — pisze on — że bardziej celowe 
jest zadawanie konkretnych pytań np. o fakt wczorajszego' korzy
stania z pisma" (10). Rozwijając tę myśl powiemy: wartojgrową-
dzić badania dotyczące-., odbioru .konkretnego, lub odbioru mediów 
w_konkretnych sprawach, miast czytelnictwa „w ogóle", bez wzglę
du na jego moment czasowy i użytek z treści mediów. 

5. Trzy okresy badań: w poszukiwaniu uwarunkowań odbioru 

Dominujący w latach sześćdziesiątych statyczny rytualizm w ana
lizie odbioru masowych środków komunikowania nie jest bynaj
mniej jedynym podejściem teoretycznym znanym w historii na
szych badań. Analiza założeń, jakiej można dokonać czytając pu
blikacje i kwestionariusze z całego okresu prowadzenia badań pra-
soznawczych w Polsce, pozwala stwierdzić istnienie jakby trzech 
różnych okresów tych badań. Okresy te różnią się od siebie sposo
bem uprawiania studiów, w tym właśnie odmiennością pewnych 
przynajmniej założeń. Okresy te zamykają się datami: 1957—1960, 
1961—1969, 1970 i lata następne. Poza tym podziałem chronolo
gicznym swoiste cechy wykazują sposoby, jakimi badano pewne 
populacje odbiorcze. Młodzież, mieszkańcy nowych osiedli miejskich, 
inteligencja, a przede wszystkim mieszkańcy wsi, traktowani byli 
Ł) Przedstawiciele kierunku badań nad uczestnictwem w kulturze, zwłaszcza 
Z. B o k s z a ń s k i mówią co prawda o zmianach w odbiorze jako funkcji 
przebytego awansu społecznego i kulturalnego, jednak w badaniach czytel
nictwa aspekt ten nie bywa uwzględniany (11). 



przez badaczy na tyle odmiennie, że można by mówić o swoistym 
sposobie widzenia uwarunkowań odbioru dla każdej z tych katego
rii, z generalną zasadą silniejszego łączenia czynników psycholo
gicznych z reakcjami młodzieży oraz inteligencji, a czynników so
cjologicznych z pozostałymi. Tu ograniczymy się jedynie do ana
lizy badań wiejskich. 

a ) Kwestionariusze z pierwszego okresu (1957—1960) zwracają 
uwagę swą obszernością. Warto to podkreślić, ponieważ czytelnik 
raportów badawczych, powstałych w wyniku eliminacji pewnych 
zmiennych z opracowania wyników, nie przeczuwa nawet, ile auto
rzy zamierzali poznać. Zwłaszcza narzędzia badawcze, którymi po
sługiwał się Władysław Kobylański wskazują, że mimo programo
wego koncentrowania uwagi na czytelnictwie — widział on zjawiska 
w r szerokim wachlarzu uwarunkowań. Z wyjątkiem badan nad pu
blicznością prasową Krakowa, gdzie oparł się na procedurze badań 
masowych na próbie ogólnopopulacyjnej, prowadził Kobylański bada
nia środowiskowe bądź nawet monograficzne2). Wyniki badań nad 
odbiorem łączył z historycznym spojrzeniem na daną zbiorowość, 
którego istotność dla wyjaśnienia zjawisk odbioru doceniał. 

Odbiorcy wydawali się wówczas badaczowi układem zróżnicowa
nym nie tylko ze względu na cechy demograficzno-społeczne, lecz 
również na inne czynniki, które mogły zadecydować o sposobie od
bioru — jak na przykład ich doświadczenia historyczne. I tak Ko
bylański w większości swych badań nad dorosłymi odbiorcami inte
resował się historią życiową respondentów, ze szczególnym uwzględ
nieniem przebytych przez nich migracji (12, 13, 15); nadto wśród 
wskaźników strukturalnych w badaniach nad młodzieżą pojawia się 
pytanie o zawód wyuczony rodziców (14), przy założeniu, że będzie 
się on różnić od wykonywanego, co było dość częste w okresie po
wojennym, a znajomość tego wcześniejszego przygotowania zawo
dowego mogła rzucić światło na procesy domowej socjalizacji mło
dych respondentów. Zygmunt Gostkowski, badając czytelnictwo 
Trybuny Opolskiej zadawał pytania o przyzwyczajenia czytelnicze 
z okresu międzywojennego (16). Nadto, częste było pytanie o środo
wisko domowe, przy założeniu, że zawód nie będzie tu wystarcza
jącym wskaźnikiem (14). Brak natomiast w tym okresie pytań o za
możność i zarobki (wątpiono tu w prawdziwość tych deklaracji, lecz 
równocześnie społeczeństwo po ascetycznym okresie poprzednich 
15 lat wydawało się mało pod tym względem zróżnicowane). 

Drugą cechą tamtego okresu było łączenie odbioru mediów z od
czuwaniem przez odbiorcę ich instrumentalnych funkcji wobec 
2) Zainteresowanie odbiorem przez członków poszczególnych środowisk w 
owych czasach można częściowo tłumaczyć technicznymi trudnościami reali
zacji badań na masowych próbach ogólnopopulacyjnych. Aspekt ten w isto
cie wpływał na badania wcześniejszego okresu. Niemniej tłumaczenie to jest 
niepełne. W. K o b y l a ń s k i wielokrotnie podkreślał wówczas, że badania 
środowiskowe stwarzają większe możliwości interpretacji wyników, gdy po
znanie odpowiedzi na te same pytania odbiorców prasy badanych przy po
mocy ogólnopopulacyjnych prób stawia nas w trudnej sytuacji wyjaśnienia 
reakcji bardzo różnych od siebie osobników. Wówczas też przekonanie o róż
nicach dzielących członków naszego społeczeństwa było powszechniejsze niż 
dziś. 



zaspokajania określonych potrzeb. Respondenci są zwykle pytani 
0 to, do czego wykorzystują informacje uzyskiwane dzięki mediom 
1 czy widzą takie sfery życia, które stają się łatwiejsze dzięki 
informacjom uzyskiwanym w wyniku odbioru. W końcu ważnym 
czynnikiem badanym, lecz nie trafiającym niestety do sprawozdań 
publikowanych, była interpersonalna utylizacja efektów odbioru, 
wyrażająca się rozmowami na tematy niesione przez media. 

W tym okresie rysują się już pewne różnice w sposobie trakto
wania badanych w zależności od ich społecznej przynależności, zwła
szcza występujące w badaniach środowiskowych. Miejska młodzież 
szkolna, zakładano* obcuje z mediami jako z czynnikiem tak jej zna
nym, że pytanie o fakty znajomości prasy czy radia jest zbyteczne. 
Inaczej pod tym względem traktuje się nowych dorosłych mieszkań
ców miast, jeszcze inaczej mieszkańców wsi. Z lektury kwestiona
riuszy wynika, że nie abstrakcyjne potrzeby, lecz konkretne sfery 
doświadczeń jednostki decydują o odbiorze i jego jakości. Warto 
też przypomnieć, że w kilku swych badaniach Zygmunt Gostkowski 
traktował jako takie doświadczenie — kontakt z prasą jako czynni
kiem nowym w życiu badanego, poznanym dzięki systemowi jej 
dystrybucji. 

b) Badania odbioru mediów przez ludność wiejską stanowią dość 
odrębną kategorię studiów empirycznych. Tutaj odmienność zało
żeń badawczych jest wyraźnie dostrzegalna. Zarówno w badaniach 
Wacława Makarczyka i Anny Olszewski ej-Łady ki (18) z 1964 roku 
jak i Marii Trawińskiej z 1965 r. (20) ważne jest zorientowanie się 
na wstępie, czy badani uświadamiają sobie w ogóle istnienie prasy. 
Zakłada się również (por. Makarczyka Olszewska-Ładyka), że źró
dłem tego pierwszego kontaktu może być działanie propagujące 
media w tym środowisku przez zniżkową, a nawet darmową pre
numeratę. Cechą dalszą jest łączenie odbioru z różnymi sferami 
życia codziennego, rozbudowana jest problematyka praktycznej uży
teczności mediów, zwłaszcza prowadzonego przez nie poradnictwa, 
rola dyfuzji innowacji tą drogą. W końcu poszukuje się istnienia 
mało współczesnych zwyczajów odbioru prasy, będących funkcją 
niepełnego alfabetyzmu — jak np. czytania głośnego w rodzinnym 
lub sąsiedzkim kręgu. Zwłaszcza w badaniach wiejskich dostrze
galne jest założenie, że odbiorcy traktują media jako coś mało zna
nego, często nowego, czynnik, o którego wartości dopiero przeko
nują się, a czytelnictwo jako aktywność, do której powoli przy
zwyczajają się. 

c) Okres drugi odznaczał się pewnym ograniczeniem rozmiarów 
kwestionariuszy. Lecz równocześnie pojawiają się badania szeroko 
zarysowane, dotyczące problemów specjalnych, jak na przykład 
odbiór reklamy w mediach (17). Wspomniane wyżej czynniki psy
chologiczne jak: zainteresowania, opinie, aspiracje pojawiają się 
tutaj wyraźnie. Mamy też przykłady pytań wprost o potrzeby. Brak 
natomiast zadowalających emiprycznych prób pomiaru postaw i mi
mo znaczenia ich w problematyce psychologicznej, traktowane są 
one jako zwykłe opinie. Pojawiają się pytania o zarobki (17), warun
ki bytowe (17). a także przywiązanie do pisma. Charakterystyczne 



dla tego okresu próby określenia odbioru pism o małych nakładach 
(prasa społeczno-literacka) czy małej popularności (prasa związko
wa) oparte są na uprzedniej analizie innej, jak się wydaje w tym 
świetle, bardziej pierwotnej aktywności odbiorczej : pisma literackie 
w świetle zainteresowań książką i tak zwaną kulturą wyższą, prasa 
związkowa na tle czytelnictwa prasy codziennej. Badanie roli zain
teresowań najwyraźniej występuje w studiach nad inteligencją 
i młodzieżą; przyjmuje się tam, że odbiór mediów jest prostą funk
cją jednostkowych zainteresowań i potrzeb. Jak abstrakcyjne, 
w swej definicji, potrzeby napotykają treści niesione przez media — 
nie zostaje badawczo zoperacjonalizowane, ani też wyjaśnione. Tu
taj również występują pytania o rolę ruchliwości geograficznej dla 
odbioru mediów, brak jest jednak dowodów, by czynnik ten wyko
rzystywany był w badaniach. 

W tym okresie badań przeważa przekonanie (2), że media stają 
się nierozerwalną częścią życia mieszkańców miast. Celem pozna
nia jest ustalenie relacji między czynnikami psychicznymi, które 
motywują do odbioru, czasem wolnym, formami odbioru i stopniem 
trudności, jaki w procesie odbioru jest przezwyciężany. 

d) Okres trzeci charakteryzuje się powrotem do pewnych zmien
nych znanych z okresu pierwszego lub też używanych przez bada
czy wiejskich, na przykład kontaktów interpersonalnych, dyfuzji za 
ich pomocą nowych wiadomości, przywództwa opinii. Pytania o za
robki są zadawane, a odpowiedzi poddawane analizie, jako ważne 
zmienne. Pojawia się wśród pytań o cechy osobowe respondenta — 
zmienna wyrażana faktem pobytu za granicą. Zróżnicowanie mająt
kowe populacji jest zatem wyraźniej dostrzegane. Problematyka 
badań ulega zdecydowanemu poszerzeniu, wynika to z dającej się 
dostrzec zmiany koncepcji uprawiania naszych badań, o czym pi
szemy niżej. 

Większość czynników wymienionych wyżej staje się przedmio
tem analizy i jej wyniki są publikowane. 

6. Badania odbiorcy a problemy społeczne 

Odejście od prostych badań czytelnictwa głosiła Irena Tetelow-
ska już po przeprowadzeniu kompleksowych badań w Szczecinie 
w roku 1961. Pod koniec lat sześćdziesiątych myśl podjęta została 
w Ośrodku, okazją do jej przypomnienia był brak zadowalających 
badań nad efektywnością komunikowania masowego. Podjęcie tego 
typu studiów — charakterystyczne dla okresu trzeciego — nie na
stępowało, co zresztą wydaje się oczywiste, według starego sche
matu oddziaływania treści przekazu na wyalienowanego członka 
masowej publiczności. Nawet gdy w badaniach koncentrowano uwa
gę na psychologicznych mechanizmach odbioru, jak w powtarza
nych kilkakrotnie studiach Andrzeja Rusinka (22) nad odbiorcą 
prasy młodzieżowej, tam jako pryzmat, przez który ocenia się pra
sę, przyjęto nie abstrakcyjne potrzeby informacji, lecz osobowość 
społeczną odbiorcy, a zwłaszcza takie jej cechy jak jaźń subiek-



tywną i kulturowy ideał osobowości oraz wartości społeczne, z któ
rymi identyfikuje się odbiorca. Czynnikami istotnie wpływającymi 
na efektywność komunikowania stały się określone zachowania spo
łeczne. W zrealizowanych w 1972 roku przez. Andrzeja Skowroń
skiego badaniach nad prasą sportową (23) za czynnik taki, wyznacza
jący kierunek zainteresowań, przyjęto fakt prowadzenia przez ba
danego rozmów z otoczeniem na różne tematy. Bodziec, jaki te roz
mowy stanowić mogą dla powstania i ukierunkowania zaintereso
wań, traktowano jako czynnik istotny dla konkretnych zaintereso
wań sportem, co w efekcie wpływa na lekturę prasy sportowej i jej 
skutki. 

Począwszy od badań nad procesem rozchodzenia się informacji 
0 parafowaniu układu między Polską a Republiką Federalną Nie
miec w 1970 roku (21), wprowadzono do badań Ośrodka jako sta
ły — wskaźnik dotyczący przywództwa opinii. 

Zmiana polegała jednak nie tylko na wprowadzaniu nowych 
wskaźników. Ważne — jak we wspomnianych wyżej badaniach — 
stało się, by wyjaśnić działanie mediów nie jako informatora w te
matykach ujmowanych abstrakcyjnie, jak np. „wiadomości ze świa
ta", lecz by kierować się zależnością między odbiorem a określo
nymi sferami życia i działania respondenta. Do takich należą ba
dania Jerzego Sobczaka nad rolą prasy jako czynnika sprzyjające
go oszczędzaniu (24) oraz studia nad prasą jako regulatorem kon
sumpcji z lat 1972/73 (25). Zestaw problemów kwestionariusza uży
tego w tych pierwszych badaniach zasługuje na przytoczenie, jako 
przykład uprawiania tego typu badań. Oto schemat zagadnień: pla
nowanie własnego życia — oszczędzanie — własne inwestycje do
mowe i ich źródła — pojęcie gospodarności — ocena gospodarno
ści w Polsce — szkodnictwo gospodarcze — czytelnictwo prasy 
1 odbiór innych mediów — zainteresowanie treściami zawartymi 
w mediach — przedmioty rozmów w najbliższym otoczeniu — wy
obrażenia idealnego zawodu — pojęcie kultury pracy — ideał kraju 
gospodarnego — wychowanie dzieci a problem gospodarności. 

Badania nad czytelnictwem przyjęły nową postać, wzrósł w nich 
? stopień liczenia się z czynnikami społecznymi. Oto przykładowy 
i zestaw problemów kwestionariusza, przygotowanego przez Zbignie
wa Bajkę do badań na ogólnokrajowej próbie 10 tysięcy w 1974 ro
ku: przedmioty rozmów w najbliższym otoczeniu — przywództwo 
opinii — własne cele i pragnienia respondenta — oceny życia w Pol
sce — stopień zadowolenia z własnej pracy i zarobków — podsta
wowe źródła informacji o świecie, Polsce i sprawach lokalnych — 
czytelnictwo prasy i odbiór innych mediów — pismo, które wyraża 
moje opinie (26). 

Przy analizie badań tego okresu rzuca się w oczy zmiana postę
powania ich autorów. Punktem wyjścia staje się bądź aktualny 
problem, którym interesuje się opinia publiczna, ważna sfera ak
tywności życiowej, aktualna w momencie badań (np. konsumpcja 
w 1972, oszczędzanie), bądź w ogóle sfera życia (np. kibicowanie 
sportowe). Zakłada się, że waga takiej problematyki znajduje swe 
odbicie w reakcji na media: motywując do ich odbioru w celu po-



szukiwania wiadomości dotyczącej tej sfery działalności, skłania do 
oceny zajmowanych przez redakcje stanowisk, poszukiwania głosu 
prasowego, który najlepiej oddaje opinie odbiorcy. Na tym tle ana
lizowane być mogą efekty pracy dziennikarza, mierzone reakcjami 
odbiorcy. 

Badani nie są analizowani jako układ zróżnicowany ze względu 
na owe historyczne warunki ich socjalizacji, jakie dostrzegano 
w okresie 1957—1960. Bierze się dziś pod uwagę natomiast nowe 
zróżnicowanie, w większym stopniu wynikłe z różnic zarobkowych, 
wykształcenia a także aktywności w różnych sferach życia, lecz 
nie tylko rozumianych jako aktywność kulturalna. 

7. Wnioski 

Polskie badania nad odbiorcą komunikowania masowego nie wy
dają się nam dziś zadowalająco zorientowane na teorię. Przeciw
nie, przyznawanie się do założeń teoretycznych jest rzadkie, nie 
formułuje się modeli i hipotez, a jeżeli takie są dostrzegalne — brak 
w opracowaniach dowodu, że przyjmuje się je w procesie konty
nuacji jakichś rozpoczętych wcześniej wątków poznania. Dopiero 
bliższa analiza pozwala dostrzec znaczne podobieństwo założeń ba
dawczych w poszczególnych studiach oraz wyznaczyć ich ramy cza
sowe i określane przez granice badanych przedmiotów (środowisk). 

W dotychczasowych badaniach dominuje model statycznych badań 
czytelnictwa, mieszczących się w swoiście pojętych badaniach uczest
nictwa w kulturze. Przez czas ich uprawiania, jakby na ich mar-
gimesie, pojawiają się próby łączenia odbioru oraz jego efektów 
z określonego typu aktywnością odbiorców, a także problemami bę
dącymi przedmiotem zainteresowania opinii publicznej. Badania te 
wyróżniają się bardziej dynamicznym podejściem. Stanowią w prak
tyce próby operacjonalizacji ogólnych zjawisk ze sfery psychicznej, 
takich jak potrzeby, zainteresowania, aspiracje w przypadku ich 
relacji wobec mediów. W ostatnim okresie badań ta sfera poznania 
ulega poszerzeniu i — zdaniem naszym — można dziś mówić o ry
sującym się nowym modelu badań. 

Dla konsekwentnego uprawiania badań nad odbiorcą konieczna 
jest większa ich orientacja teoretyczna, co może być realizowane 
poprzez otwarte i publiczne dyskutowanie założeń tych badań. 

Swoisty sposób rozwoju naszych badań nad komunikowaniem 
masowym nie wyklucza możliwości uprawiania teorii tych badań. 
Być może większy eklektyzm tych studiów nie sprzyja ujawnianiu 
założeń, lecz równocześnie cecha ta świadczy, że badania nie rozwi
jają się w drodze sprawdzania wąskich modeli poznawczych. 
W chwili, gdy nauka o komunikowaniu masowym stanie się faktem, 
to znaczy przestanie być traktowana jako konkurencja modeli, lecz 
raczej stanie się ich ogólną kompozycją, polskie badania nad komuni
kowaniem masowym, jak sądzimy, będą mogły sporo dodać do 
stwierdzonych gdzie indziej prawidłowości. Można przypuszczać, 
że czas ten jest niedaleki. 
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Zeszyty PRASOZNAWCZE 
Kraków 1975 R. XVI, nr 3 (65) 

PAWEŁ DUBIEL 

POPRAWNOŚĆ ANALIZ ZAWARTOŚCI 
WSPÓŁCZESNEJ PRASY POLSKIEJ 

(1965—1974) 

Polskie prasoznawstwo legitymuje się poważnym dorob
kiem w zakresie rozwijania metody analizy zawarto
ści. Dotyczy to nie tylko jej upowszechnienia w bada
niach nad prasą współczesną, lecz także — a może prze
de wszystkim — istotnego wkładu metodologicznego pol
skich badaczy. W obliczu tych osiągnięć tym bardziej 
rażą niedostatki metodologiczne, których krytyką zajmu
je się autor. 

1. Wstęp. Mówiąc o metodzie analizy zawartości (tutaj : zawartości 
prasy) mam na myśli jej wariant ilościowy, który — moim zda
niem — w rozumieniu prasoznawczym stanowi jej składnik nieod
łączny. O ile w prasoznawstwie zachodnim określenia „content ana
lysis", „Inhaltsanalyse", „analyse du contenu" itp. implikują — jak 
się wydaje — owo „mierzenie nożyczkami i cyrklem", które w bada
niach empirycznych nad prasą postulował Max Weber już na I Nie
mieckim Zgromadzeniu Socjologów w 1910 r.1), to wśród prasoznaw-
ców polskich dokonywanie pomiarów nie zostało jeszcze powszech
nie uznane za niezbędną cechę tej metody, co m. in. potwierdza ni
niejsze studium. 

Jako definicję ustalającą prawidłowo granice metody przyjmuję 
klasyczne określenie Bernarda Berelsona: „Analiza zawartości jest 
techniką badawczą służącą do obiektywnego, systematycznego i ilo
ściowego opisu jawnej treści wypowiedzi" 2). Ta definicja stawia 4 

') Por. F. E b e r h a r d : Franz Adam Löffler und Max Weber — zwei Pio
niere der Publizistikwissenschaft. Publizistik 1965 nr 5—6, s. 438. 
2) В. В er e l s on: Content Analysis in Communication Research. Glencoe 
1952, s. 18. W zbiorze pod red. S. N o w a k a : Metody badań socjologicznych 
(Warszawa 1965) na s. 149 znajduje się nieco odbiegający od naszego prze
kład: „Analiza t r e ś c i jest techniką badawczą służącą do obiektywnego, 



wymogi: by analiza była obiektywna (tzn. dawała identyczne wyniki 
niezależnie od badających osób), systematyczna (tzn. pełna, by nie 
pomijała żadnych elementów zakreślonych badaniem), ilościowa (tzn. 
liczbowo sprawdzalna) i by obejmowała tylko wypowiedzi jawne 
(tzn. nie odwoływała się do podtekstów, „czytania między wiersza
mi"). W nowszej literaturze wskazuje się słusznie, że analiza ogra
niczona wyłącznie do zawartości jakiegoś medium jest wyabstraho
wanym opisem jednej tylko — i to statycznie potraktowanej — fazy 
w procesie komunikowania; postuluje się uwzględnianie układu od
niesienia zawartości medium przez analizę uwarunkowań i wydarzeń 
zewnętrznych (stanowiących bodziec dla publikacji lub ich pominię
cia) oraz zbadanie reakcji odbiorców3). W tym jednak opracowaniu 
chodzi wyłącznie o prześledzenie poprawności stosowania metody 
analizy zawartości w badaniach nad prasą polską wykonanych 
w ostatnim dziesięcioleciu. 

Dobór okresu został podyktowany tym, że pierwszy tom „Polskiej 
bibliografii adnotowanej wiedzy o środkach masowego komunikowa
nia", wydawanej regularnie pod redakcją Sylwestra Dzikiego przez 
Ośrodek Badań Prasoznawczych w Krakowie, objął rok 1965 4). 
Z wskazanych w hasłownikach „Bibliografii..." prac pominięto ana
lizy historyczne, kierując się względami czasowymi i chcąc się skon
centrować na prasie znanej autorowi przynajmniej z autopsji. Po
dobnie jak w „Bibliografii..." nie uwzględniano też opracowań języ
koznawczych, w których ilościowe pomiary różnych elementów nie
wątpliwie występują, choć zazwyczaj jako technika pomocnicza5). 
Równocześnie stwierdzono pominięcie przy odpowiednim haśle „Bi
bliografii..." niektórych opublikowanych analiz zawartości 6), a z dru
giej strony niepotrzebne wyliczenie pewnych prac, które z tą metodą 
nie mają nic wspólnego 7). 

W ten sposób z publikacji prasoznawczych ostatniego dziesięcio
lecia wyodrębniono 66 opracowań empirycznych8), z których po 
systematycznego i i lościowego opisu jawnej t r e ś c i p r z e k a z ó w i n f o r 
m a c y j n y c h " (podkr. PD). Obsta jąc przy moim przekładzie , odsyłam zain
teresowanych do pracy zbiorowej: Metody i techniki badawcze w prasoznaw-
stwie, t. I, Warszawa 1969 — gdzie na s. 19 i n. wykazano różnice pojęć 
„ t reść" i „zawar tość" w badaniach nad prasą. Natomiast pojęcie „wypowiedź 1* 
uważam za adekwatniejsze (szersze) od „przekaz informacyjny", gdyż w pra
sie występują t akże nie mieszczące się w tym ostatnim np. wypowiedzi arty
styczne, rozrywkowe i in. 
3) Np. S .S. S a r g e n t , R. C. W i l l i a m s o n : Social Psychology, s. 461. Cyt. 
wg G. M a l e t z k e : Psychologie der Massenkommunikation. Hamburg 1965, 
przyp. 210. 
4Ï W chwi l i pisania tej pracy nie ukaza ły się jeszcze tomy za lata 1973 i 1974, 
wykorzystano jednak ty tu ły analiz zebrane w Pracowni Dokumentacji i Infor
macji Naukowej O B P . 
5) Por. np. W. P i s a r e k : Nagłówki wiadomości w dziennikach. Zeszyty Pra
soznawcze 1965 nr 1. Dla komple tnośc i warto byłoby jednak w „Bibliografii.. ." 
uwzględniać również takie publikacje językoznawcze pod has łem „analiza za
war tośc i" . 
6) Zostały one w aneksie poprzedzone znakiem -f. 
7) Oznaczono je w aneksie znakiem —. 
s) Dwuczęściową r o z p r a w ę J . K r ę ź l e w i c z a potraktowano jako całość. P rzy 
opracowaniach J . T e r m e r a pominię to ich skró towe omówienia w Biuletynie 



analizie wyeliminowano 17, jako nie posługujących się w ogóle in
teresującą nas metodą. Są to pozycje oznaczone w aneksie do 
niniejszego artykułu liczbami: 5 — omyłkowe zaliczenie do ana
liz zawartości; 6 — gdzie znajdujemy tylko trochę danych sza
cunkowych w rodzaju ,,nieco ponad 20 proc", ,,około"; 15 — 
wbrew adnotacji w „Bibliografii... za rok 1972" nie jest to 
żadna analiza zawartości (czy „zawartości treści", jak pisze autor 
tej pracy), lecz jedynie przegląd dowolnie wybranych pierw
szych miesięcy każdego kwartału Trybuny Opolskiej z iat 1960— 
1971 i subiektywny opis uzyskanych wrażeń („Z t r e ś c i publika
cji... w y n i k a " , s. 41; „ M n i e j b y ł o o c z y w i ś c i e . . . " , s. 48; 
„Przedstawione przykłady w y b r a n e s p o ś r ó d l i c z n y c h " , 
s. 53; „ B e z s p o r n i e n a j c z ę ś c i e j ukazywały się", s. 53 — 
podkr. PD); 19 -— jest to opisowy przegląd publikacji; 20 — ditto; 
22 — ditto; 23 — ditto (sami autorzy piszą, że roczniki „przejrzeli", 
a ich publikacja jest „analizą publicystyczną", s. 31); 25 — ditto; 
26 — ditto; 30 — ditto (ze wstępu autorki: „Już p o b i e ż n e 
p r z y j r ż e n i e s i ę z a w a r t o ś c i . . . p o z w a l a s i ę z o r i e n t o -
w a ć, że problemy... na łamach pisma p r e z e n t o w a n e b y ł y 
c z ę s t o " , s. 147 — podkr. PD); 33 — ditto; 35 — ditto (tu interesu
jący aneks zawierający fragmenty artykułów o danym przedmiocie, 
na podstawie których można by łatwo dokonać wcale ciekawej ana
lizy ilościowej); 55 — ocenie poddano jedynie dowolnie wybrane 
artykuły (głównie dwóch autorów, brak jakichkolwiek informacji 
o kryteriach oceny, bez danych ilościowych); 58 — opisowy przegląd 
artykułów (co wyraża sam tytuł publikacji); 64 — ditto; 65 — omył
kowe zaliczenie do analiz zawartości; 66 -— opisowy przegląd arty
kułów z czasopism czytanych przez autora „czasem raczej p r z y-
p a d к o w o" (s. 113, podkr. PD) 9). 

Ostatecznie więc analizie metodologicznej poddano 49 opracowań 
z ujętych w wykazie 66. Mniej niepokoi tu nadmiar publikacji za
liczonych w „Bibliografii..." do analiz zawartości, bardziej — pomi
nięcie przynajmniej 6 studiów równie dostępnych redaktorowi „Bi
bliografii..." jak autorowi niniejszej pracy. Przydatność tego kom
pendium nie podlega dyskusji; tym bardziej wypada dążyć do jego 
udoskonalenia i kompletności. 

2. Wiarygodność każdej techniki badawczej jest wątpliwa, jeżeli 
nie potrafi ona wykazać, że opisuje badane zjawisko zgodnie z rze
czywistością. W cytowanej już pracy B. Berelson stwierdził, że tylko 
Z G RSW „Prasa" nr nr 123, 124, 136. Trzy publikacje A . T y s z k i opisywały 
ten sam przedmiot i miały identyczny zakres badawcz}', uznano je więc pod 
tym względem za tożsame. 
9 i J uż w pierwszym numerze Zeszytów Prasoznawczych w 1960 r. pisała Irena 
T e t e l o w s k a : „Termin: „ocena pisma" powtarza się bardzo często (...) Waż
nym czynnikiem war tośc iowania we wspomnianych ocenach jest kryter ium 
ilościowe. Mówi się o tematach, k tórych było „dużo" i k tó rych było ,.za ma
ło". Co jednak znaczy owo „dużo" i „za mało" , w stosunku do czego jest obl i 
czane, nie bardzo da się wyt łumaczyć" . (Por.: Szkice prasoznawcze. K r a k ó w 
1972, s. 99). Jak jednak widać choćby z przytoczonych ki lkunastu p rzyk ładów, 
gdzieniegdzie nadal preferowano osobiste gusty i przekonania zamiast — nie
wątp l iwie żmudniejszych, lecz zobiektywizowanych — obliczeń. 



15% analiz zawartości podało swą ocenę wiarygodności. W naszych 
badaniach wskaźnik wiarygodności prawie w ogóle nie jest poda
wany, nawet gdy klasyfikacji dokonuje więcej niż jedna osoba 1 0). 
Z tego względu tym większa uwaga winna być poświęcana wszyst
kim kolejnym fazom analizowania, w których są możliwe i najczę
ściej spotykane błędy. Spróbujmy pod tym kątem rozpatrzyć nasze 
analizy. 

Irving Janis wymienia 2 typy błędów 1 1): 1. systematyczne — po
pełniane przy notowaniu danych — które jednak mogą także wy
nikać z niewłaściwości metodologicznych i 2. fałsze — czyli błędną 
ocenę znaczenia wyników. Tutaj zajmiemy się przede wszystkim 
usterkami metodologii, gdyż błędy w notowaniu danych są dla czy
telnika opracowań zazwyczaj nieuchwytne. Natomiast interpretacja 
wyników jest problemem tak złożonym i pracochłonnym, że chcąc 
go odpowiednio potraktować, nie sposób się zmieścić w ramach ni
niejszej pracy. 

3. Opis techniki badawczej. Na wstępie trzeba tu wtrącić uwagę, 
która będzie się odnosiła także do dalszych ustępów, że wiele prac 
publikowanych stanowi streszczenia lub fragmenty większych cało
ści, w których założenia badawcze mogły być wyłożone zadowalająco. 
Niemniej jednak dzieła „poszły w świat" w określonej postaci, i czy
telnika nie obchodzą te wszystkie niedostępne dla niego informacje, 
które kryją się w maszynopisach. W niniejszej analizie starano się 
jednak uwzględnić nie tylko występowanie lub brak opisu techniki 
badań, lecz także możliwość jej prześledzenia choćby na prezento
wanym materiale. 

Większość publikacji — 41 na 49, czyli prawie 84% — zawiera 
wystarczające informacje, pozwalające zorientować się ogólnie w spo
sobie przeprowadzenia analizy. Wzorowe pod tym względem są poz. 
1, 40, 43, 46, co jest zrozumiałe choćby ze względu na całościowy 
charakter tych wydawnictw. Ale także liczne rozprawy i artykuły 
10) Jedyne konkretne stwierdzenie, niestety nie poparte wyliczeniami znajdu
jemy w poz. 12, s. 9. Najprostszym sposobem weryfikacji wiarygodności jest 
niezależne od siebie klasyfikowanie zawartości przez dwie osoby. Popraw
ność oblicza się wg wzoru: 

C , + C 2 

czyli: liczba kategorii zaliczona zgodnie przez kodujących jest dzielona przez 
sumę kategorii występujących u wszystkich kodujących. (Por. O. H o 1 s t i, 
M. H a a s , C. F o i l is: The Quantitative Analysis of Content, w tomie: Con
tent Analysis. A Handbook with Applications for the Study of International 
Crisis. Evanston 1963, s. 49). Innym sprawdzianem jest korelacja dwóch zasto
sowanych prób, czy korelacja wewnętrzna (zbadanie publikacji jako całości 
oraz akapit po akapicie) lub zewnętrzna — odnosząca zawartość publikacji 
do realnych wydarzeń (wśród analizowanych tu badań próby takiego podej
ścia występują jedynie w pracach oznaczonych lp. 3, 8, 13, lecz także w nich 
nie pokuszono się o dokładne określenie poprawności). Interesującą próbę 
„ujednolicenia" ew. błędów, polegającą na opracowywaniu przez kilku kodu
jących proporcjonalnej liczby egzemplarzy każdego z badanych pism (45) na
leżałoby wszechstronnie sprawdzić. 
и ) I. J a n i s: The Problem of Validating Content Analysis. (W:) Language 
of Politics. New York 1969. 



w czasopismach zawierają uzasadnienia teoretyczne i opisy zabiegów 
badawczych nie nasuwające zastrzeżeń (np. 18, 27, 53, 56 i wiele in
nych). 

W paru publikacjach wiadomości o zastosowanej technice są jed
nak niewystarczające. Co bowiem znaczy stwierdzenie autorów, że 
„...analizować będziemy nie poszczególne tytuły, lecz sumaryczny 
obraz popołudniówki terenowej" (poz. 7, s. 18) — skoro nie wiemy, 
jak obraz ten uzyskano, gdyż podanej problematyce brak uszczegóło
wienia? lub gdy inni autorzy informują, iż wzięli pod uwagę „tylko 
d u ż e pozycje p u b l i c y s t y c z n e " (poz. 28, s. 57 — podkr. PD), 
nie precyzując tych pojęć? Ale w tych przypadkach przynajmniej 
były próby wyjaśnień, jakich w kilku innych publikacjach zupełnie 
zabrakło (4, 17, 32, 38, 52). Osobną zaś uwagę trzeba zwrócić na 
omówienie badań nad ludźmi sukcesu sportowego, zamieszczone 
w trzech różnych czasopismach. W artykule chronologicznie pierw
szym (63a, s. 40) czytamy, że próba ilościowego rozkładu treści była 
„przypadkowo dobrana, stosunkowo pobieżna"; w następnym (63b, 
s. 287) pojawia się „ścisła analiza" tematyczna, podczas gdy w dal
szym (63c, s. 253) obok analizy polegającej na „uporządkowaniu te
matycznym" występuje „szacunkowa ocena", zaś „ze względów me
todologicznych badanie to można by pomieścić w ramach (...) tech
niki zwanej analizą treści..." (s. 254). Poglądy autora na precyzyjność 
zastosowanej przezeń techniki ewoluowały wyraźnie in plus, niestety 
bez uzasadnienia. 

4. Dobór próby. Nie wszystkie sprawozdania z wykonanych analiz 
podają dobór próby, wskutek czego także można zakwestionować 
wiarygodność wyników 1 2). W dwóch opracowaniach (42, 52) brak ta
kiej informacji zupełnie. W pierwszym — o charakterze podstawo
wym — stwierdza się tylko ogólnikowo: „Materiał (...) objął kilka
dziesiąt opracowań zawartości (...) dotyczących różnych tytułów pra
sowych" (s. 28), nie wykazując prac branych pod uwagę w tym 
przeglądzie. W kilkunastu innych analizach brak uzasadnienia dobo
ru okresu, tytułów czy publikacji do badań. Dotyczy to pozycji: 3 
(jak wynika z tab. 12, analizowano 2 tygodnie, nie motywując wy
boru okresu); 4 (brak motywacji doboru tytułów i okresu); 16 (bez 
uzasadnienia pominięto jeden z trzech dzienników lokalnych, zaś 
okres 2 tygodni sam autor uznał za „zbyt krótki", s. 31); 27 (w tek
ście z trudem zauważa si-ę informację na s. 149, że badano „20 wy
branych egzemplarzy" z niewiadomego okresu); 28 (dlaczego badano 
krytykę prasową właśnie w II kwartale?); 31 (ogólnikowo stwier
dzono, że „na zasadzie reprezentacji" wytypowano do badań egzem
plarze z pierwszych kwartałów dwu lat); 36 (czemu badano właśnie 
te 3 pisma powiatowe?); 39 (dlaczego te 3 dzienniki?); 43 (dlaczego 
tylko te 3 magazyny dla młodzieży i czemu z I półrocza?); 44 (cze
mu interesujący był obraz handlu właśnie w badanych trzech mie
siącach i dlaczego pominięto wśród dzienników np. Sztandar Mło-

12) O istotności próby może np. świadczyć badanie oznaczone lp. 9, w któ
rym stwierdzono niereprezentatywność miesiąca dla określania struktury te
matycznej dzienników. 



dych i toruńskie Nowości?); 45 (recenzenci tego opracowania w cza
sopismach regionalnych zakwestionowali próbę; nie przekonuje póź
niejsze wyjaśnienie autora, że 6 numerów z rocznika nie było próbą 
losową, ale dobraną celowo z wyłączeniem numerów znacznie odbie
gających od normy — por. Zeszyty Prasoznawcze nr 54, s. 58); 46 
(„Do badań zaliczono tylko te pozycje, które uzyskały wskaźnik eks-
pozycyjności 2 lub wyższy", s. 7 — czemu tylko te?); 48 („W zesta
wieniu uwzględniliśmy tylko ważniejsze artykuły", s. 130 — jakie 
było kryterium ważności?); 54 (nieumotywowany wybór okresu od 
początku 1966 do połowy września tego roku); 62 (wątpliwości nasu
wa dobór tytułów jako reprezentacji nawet „pewnych typów, ro
dzajów pism", s. 228 — jeśli taką reprezentację mają tworzyć Try
buna Ludu, Życie Warszawy, Glos Robotniczy, Polityka oraz Prawo 
i Życie); 63 (w czterech wybranych pismach warszawskich — 2 
dziennikach i 2 pismach sportowych — analizowano po 21 numerów 
dobranych różnie: w dziennikach jako zwarte okresy 3 tygodni, 
w pismach sportowych 7 kolejnych wydań; okresy nie pokrywały się 
z sobą). 

Ogółem niedostatek informacji o doborze próby stwierdzono w 18 
analizach, czyli ponad х/з badanej zbiorowości. 

5. Klasyfikacja. Interpretatorzy metody analizy zawartości niejed
nokrotnie wskazywali na szczególną trudność towarzyszącą tworze
niu klucza kategoryzacyjnego 1 3). Niemniej słusznie dążono i dąży się 
do wypracowania i udoskonalenia uniwersalnego schematu (czy sche
matów — dla różnych typów prasy, mediów) klasyfikacji. Najogól
niej biorąc, schemat taki oprócz wymogów integralnie związanych 
z metodą analizy zawartości jako taką (obiektywność, systematycz
ność, sprawdzalność ilościowa, opis wypowiedzi jawnych) musi od
powiadać także wszystkim warunkom stawianym podziałom logicz
nym, a poszczególne kategorie winny być ściśle zdefiniowane14). 
Dwa ostatnie wymogi były nie tylko u nas bardzo często pomijane, 
prześledźmy więc ich respektowanie w polskich analizach ostatniego 
10-lecia. 

Definiowanie kategorii należy do rzadkości: stwierdziliśmy je tyl
ko w 10° o analizowanych opracowań (24, 40, 42, 43, 57). Wypada tu 
powrócić do wcześniejszego zastrzeżenia, iż w pełnych maszynopiso-
wych sprawozdaniach z badań mogą one być częstsze. Ponadto zau
ważyć należy, że w Ośrodku Badań Prasoznawczych, gdzie wykona
no połowę prac, stosuje się najczęściej teoretycznie umotywowany 
i wielokrotnie zweryfikowany klucz uniwersalny I. Tetelowskiej 15), 
odpowiednio modyfikowany przy poszczególnych badaniach. 

Nadal jednak zdarzają się schematy klasyfikacji, w których naru
szono podziały logiczne, zaliczając do poszczególnych przedziałów 
strukturalnych elementy niejednorodne bądź krzyżując je. Oto do
strzeżone wykroczenia: 
13) Por. np. U. de V o i d e r : Soziologie der Zeitung. Stuttgart 1959, s. 105; 
F. Eberhard: Macht durch Massenmedien? Publizistik 1965 nr 4, s. 482. 
:4) Por. I. T e t e l o w s k a : Zasady kategoryzacji zawartości dzienników. Ze
szyty Prasoznawcze 1963 nr 3, s. 21. 
55) Ibidem. 



W analizie oznaczonej lp. 2 (s. 9) dla określenia materiałów (pkt D) 
obok rodzajowego charakteru informacyjnego lub publicystycznego 
uwzględniono równorzędnie „krytyczny, interweniujący" oraz „po
lemiki, dyskusje" — które przecież muszą występować w jednym 
z rodzajów (polemiki i dyskusje głównie w publicystyce, a krytyki 
i interwencje równie dobrze w informacji); niezależnie od tego przy 
charakterystyce wypowiedzi (pkt F) ponownie szukano „elementów 
krytycznych". W pracy na temat pozaszkolnego wychowania mło
dzieży (4) chaotycznie omówiono sposób ujęcia publikacji z pozycji 
„o młodzieży" lub „z zewnątrz", bohatera w bezpośrednim działa
niu, krytyczno-postulatywny bądź aprobatywny charakter publika
cji, ujemne lub dodatnie cechy osobowościowe, środowisko, działal
ność organizacji, sytuacje życiowe, typy działań wychowawczych — 
i to wszystko na kilku zaledwie stronach, bez określenia pojęć i kry
teriów podziałów. W analizie Przeglądu Technicznego (21) pomie
szano możliwie wszystko: występują obok siebie w „ujęciu ogólnym" 
organizacja pracy i zarządzania, problematyka społeczna, przemysł 
ciężki, lekki itd.; w ujęciu szczegółowym — kontakty i wymiana 
międzynarodowa, górnictwo, hutnictwo itd., usprawnienia/nowator
stwo/wydajność, kadry/kształcenie, potrzeby konsumpcyjne, ochro
na środowiska, kolejnictwo, planowanie/prognozowanie, przemysł 
włókienniczy, bhp, handel/usługi, geologia. Przemieszanie nieostrych 
podziałów szczególnie razi w tej pracy z niedawnego okresu, 
podobnie jak w analizie pisma Młodzi idą (32), gdzie obok tematyki 
mamy rodzaje (inf. ogólne, reportaże, różne inne, organizacyjne, po
lityczne, sport, gospodarcze itd.). Pewne zastrzeżenia budzi też pu
blikacja poświęcona sprawom rolnictwa w Życiu Gospodarczym (48), 
gdzie obok szczegółowych kategorii problemowych pojawia się mo
gące dotyczyć każdej z nich „Dwudziestolecie PRL", a jako uzupeł
nienie tab. I wylicza się 45 artykułów „o treści w dużym (? — PD) 
stopniu rolniczej mimo figurowania w innych działach" (s. 132). Co 
do innej pracy (52) trzeba zapytać, jakie to względy kazały ujmo
wać informację „razem z wywiadem, który również należy tutaj za
liczyć" (s. 23). Wreszcie bez ścisłych definicji trudno przyjąć podział 
problematyki socjologicznej w prasie (62) wg działów tematycznych: 
ogólne, socjologia pracy, prawa, medycyny, miasta i wsi, rodziny, 
partii, socjologia radziecka — tym bardziej, że autorka stwierdza: 
„Działy tematyczne, jakie udało się wyróżnić, pokrywają się z po
działem socjologii na dyscypliny szczegółowe" (s. 230). Jakie miano
wicie? Czy np. medycyna traktuje tu o socjologii zawodu, wiedzy 
czy zdrowia? Partia o socjologii grup społecznych czy polityki? 

Jeśli podsumujemy, że 7 opracowań, czyli 14% budzi zastrzeżenia 
pod względem prymarnego wymogu logicznych podziałów kategorii, 
to trudno uznać taki rezultat za budujący. 

6. Inne błędy. Ta część analizy ma charakter wyrywkowy. Już 
na wstępie wskazano, że ramy niniejszej pracy nie umożliwiają sy
stematycznego przestudiowania założeń poszczególnych badań, ich 
wyników i wniosków wyciągniętych przez badaczy. Ponadto trzeba 
tu przypomnieć postulat, by w podobnych przypadkach ujmować 
wypowiedzi prasowe (ich interpretację) w szerszym związku, odnosić 



je kompleksowo do innych czynników procesu komunikowania leżą
cych poza mediami16). Takim wymogom niniejszy przyczynek ani 
mógł, ani zamierzał sprostać. 

Na marginesie natomiast odnotowano te uchybienia, które w kilku 
pracach wprost rzucały się w oczy. 

W analizie oznaczonej lp. 21 nie zgadzają się w tabelach na ss. 
22—24 sumy procentowe od 0,1 (autorstwo publikacji), 0,2 (wielkość), 
0,3 (tematyka ogólna) -— aż po 1,3 (geografia publikacji). Nie zauwa
żył tych błędów także autor syntezy (34), w wyniku czego uzyskał 
identyczne odchylenia dla wielkości i geografii publikacji, natomiast 
dla I okresu struktura autorstwa przekracza 100% aż o pełnych 9 
punktów (!), zaś w drugim nie dopełnia całości o 0,1; „udział piór 
dziennikarskich" jest dla drugiego okresu mylnie podliczony — win
no być 79,0 zamiast 79,9; suma struktury charakteru publikacji prze
kracza 100 o 0,4. 

W połowie lat sześćdziesiątych Janusz Maciaszek rozwiązał w OBP 
problem porównywalności gazet o różnych formatach i objętościach 
przez stosowanie średniej ważonej przy większej liczbie kategorii17). 
Kwestia porównywań „na oko" na podstawie procentów wyrażają
cych różne wielkości rzeczywiste w różnych tytułach jest nadal do
strzegana w literaturze przedmiotu18). Także u nas wnioskuje się 
bardzo ryzykownie, za to niedokładnie, wprost na podstawie danych 
procentowych z różnych gazet; w ostatnich latach np. w publika
cjach 4, 40, 41, 45 — w których różnice objętości badanych tytułów 
były ewidentne i prosiło się wprowadzenie wskaźnika przelicze
niowego. 

Wreszcie interpretacja wyników. W większości prac nie nasuwa 
zastrzeżeń, w wielu — jak się wydaje — autorzy w pełni osiągnęli 
postawiony cel: np. 1 — analiza Przyjaciółki miała uchwycić „...ewo
lucję pisma i pokazać jej związek z rzeczywistością społeczno-ekono-
miczną i ideologiczno-kulturową kraju"; 7 — uzyskano „sumaryczny 
obraz popołudniówki terenowej"; 13 — otrzymano odpowiedź „jak 
był informowany czytelnik o problemach niemieckich"; 14 — okre
ślono rzeczywisty profil pisma w konfrontacji z programem redak
cyjnym; 36 — obalono tezę o „nieprasowości" i „niedziennikarsko-
ści" gazet powiatowych; 42 — scharakteryzowano ogólne tendencje 
w zakresie problematyki wychowawczej i określono główne ideały 
wychowawcze występujące w prasie; 51 — stwierdzono niesłuszną 
politykę redakcji badanych pism w zakresie popularyzowania zawo
dów w zestawieniu z potrzebami społecznymi; 57 -— scharakteryzo
wano narodową ideologię analizowanych pism; 60 — przy zastrze-
niu autora, iż „materiał nie upoważnia do całościowych interpreta
cji" (s. 140), ukazano, w jaki sposób i jak często wybrane tygodniki 
ilustrowane popularyzowały nowości wydawnicze. 
i e) Por. np. A. S i l b e r m a n n : Systematische Inhaltsanalyse. (W:) Handbuch 
der empirischen Sozialforschung. Band I. Stuttgart 1962, s. 586; G. M a-
l e t z k e : Op. cit., s. 75. 
17) Po raz pierwszy zastosowano ją w pracy oznaczonej lp. 9. 
18) Por. ostatnio U. K o c h , H. W i t t e , E. H. W i t t e : Die Inhaltsanalyse als 
Messinstrument. Publizistik 1974 nr 2. 



W dwu natomiast pracach interpretacja nie znajduje dostatecznej 
podstawy w przedstawionych wynikach: 17 — gdzie porównania 
z wcześniejszymi badaniami (z 1961 r.) dokonano bez przytoczenia 
danych, 52 — gdzie m. in. czysto subiektywnie ocenia się „poziom 
warsztatowo-twórczy materiałów dziennikarskich" jako „słaby lub 
skrajnie zły" (s. 23). 

7. Wnioski. Polski dorobek w zakresie stosowania metody analizy 
zawartości jest poważny. Po początkowym okresie mechanicznego 
przenoszenia technik prezentowanych przez prasoznawców zachod
nich, wkrótce gruntownie przepracowano różne elementy metody, 
dostosowując ją do potrzeb i charakteru polskiej prasy współczesnej. 
Podstawę w dalszym ciągu stanowi szereg szkiców metodologicz
nych I. Tetelowskiej 19), uzupełnionych m. in. — w dziedzinie doboru 
próby — przez późniejszą propozycję Henryka Siwka 2 0). To właśnie 
polscy badacze skupieni wokół OBP zakwestionowali stosowanie me
tody w jej klasycznej postaci do badań nad szatą graficzą gazety21), 
przekreślili okres jednomiesięczny jako reprezentatywny do badań 
nad ilustracyjnością dzienników i tematyką, zakwestionowali subiek
tywizm i alogiczność zachodnich kategoryzacji22), wyeliminowali błę
dy wynikające z nieuwzględniania objętości przy zestawianiu róż
nych gazet, o czym już była mowa. W dalszym ciągu, nie tylko 
w OBP, weryfikuje się różne elementy metody na podstawie prze
prowadzanych badań empirycznych. 

W obliczu tych i innych rodzimych osiągnięć, których wyliczanie 
nie stanowi celu niniejszej pracy, tym bardziej rażą wykazane tu 
niedostatki metodologiczne: prawie całkowity brak weryfikacji wia
rygodności, w 90% analiz brak zdefiniowanych kategorii, częściej 
niż w co trzeciej analizie pomijanie lub niedostateczne motywowanie 
doboru próby, w ok. 15—16% publikacji brak opisu techniki i na
ruszanie zasad podziałów logicznych w klasyfikacji. Wina za ten stan 
rzeczy obarcza nie tylko autorów, lecz także instytucje patronujące 
badaniom oraz redakcje czasopism naukowych publikujące wyniki 
nieraz z poważnymi lukami informacyjnymi. Niech to stwierdzenie 
zostanie przyjęte także jako wyraz samokrytyki. 

Przedstawiony tu przegląd analiz zawartości ostatniego 10-lecia 
jest w zamierzeniu analizą naukometryczną, w której „naukę roz
waża się jako samoorganizujący się system, sterowany strumieniami 
informacji", zaś „rozwój nauki bada się, badając rozwój strumieni 
informacji" 2 3). Jeżeli w tym wąskim wycinku wiedzy o współczesnej 
prasie polskiej, której obiektywnemu poznaniu służą analizy zawar
tości, opracowanie niniejsze przysłuży się pozytywnie poprzez uświa
domienie i chęć wyeliminowania błędów — autor uzna swój cel za 
spełniony. 
19) Zob. studia zawarte w części drugiej „Szkiców prasoznawczych". 
20) H. S i w e k: Dobór próby do ilościowej analizy zawartości prasy. Zeszyty 
Prasoznawcze 1970 nr 3. 
21) Por. W. F r a n t z: Szata graficzna gazety. Kraków 1966. 
22) I. T e t e l o w s k a : Zasady kategoryzacji... Op. cit. 
2s) W. W. N a l i m o w , Z. M. M u l с z en ko: Naukometria. Warszawa 1971, 
s. 6. 
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Zeszyty PRASOZNAWCZE 
Kraków 1975 R. XVI, nr 3 (65) 

ZBIGNIEW NĘCKI 
ZBIGNIEW SOBIECKI 

PREFERENCJE KOLORU, FORMATU 
i ILUSTRACYJNOŚCI W DZIENNIKACH 

Badania nad odbiorem zewnętrznych elementów gazety, 
jej szaty graficznej nie należą u nas do często podejmo
wanych. W 1974 r. przeprowadzili takowe w OBP psy
chologowie z Zespołu Badania Postaw Instytutu Psycho
logii UJ — dr Z. Nęcki i mgr Z. Sobiecki. Postawili oni 
hipotezę, iż czytelnicy prasy codziennej mają określone 
upodobania pod względem koloru, formatu i ilustracyj-
ności gazet. 
W jakim stopniu przypuszczenie to potwierdziły bada
nia — relacjonuje artykuł. 

Wprowadzenie 

Ośrodek Badań Prasoznawczych RSW „Prasa-Książka-Ruch" w 
Krakowie przeprowadził w 1974 r. badania, których celem była ana
liza preferencji — wykazywanych przez czytelników prasy codzien
nej — wyglądu zewnętrznego gazet. Podstawową hipotezą, wery
fikowaną w badaniach było przypuszczenie, iż wśród czytelników 
prasy codziennej istnieją określone upodobania pod względem ko
loru, formatu i ilustracyjności dzienników. W oparciu o to założe
nie sformułowano' trzy zasadnicze pytania: 
1. Jaki rodzaj koloru jest najbardziej i najmniej aprobowany? 
2. Jaka jest najmniej i najbardziej preferowana wielkość (format) 

gazety? 
3. Jaki rodzaj ilustracyjności odpowiada czytelnikom najbardziej, 

a jaki najmniej? 
Dodatkową hipotezą było założenie, iż preferencje w zakresie 

analizowanych czynników mogą być różne w zależności od pewnych 
cech osób badanych, a zwłaszcza od ich płci, wieku i wykształce-



nia. Aby uwzględnić te zmienne przeprowadzono analizę zebranego 
materiału osobno dla każdej z wymienionych podgrup. Inny, jak się 
wydaje, dość istotny problem to relacja między wyglądem zewnętrz
nym gazety a bardziej ogólną postawą wobec prasy, wyrażającą się 
między innymi natężeniem czytelnictwa (komponenta behavioralna 
postawy określana częstotliwością czytania prasy codziennej). 

Podstawowym celem rozważań jest systematyczny o p i s uzy
skanych w badaniach zależności. Zależności te mogą mieć praktycz
ne zastosowanie przy projektowaniu szaty graficznej gazet. Jeżeli 
bowiem potwierdzona zostanie zasadnicza hipoteza, która głosi, iż 
wśród czytelników prasy codziennej istnieją zdecydowane preferen
cje wyglądu zewnętrznego dzienników, oznaczać to będzie, iż można 
oczekiwać bardziej pozytywnej bądź negatywnej postawy wobec 
gazety przy zmianie jej wyglądu zewnętrznego. Tak więc wydawca, 
który zechce uwzględnić ten czynnik, uzyska wskazówki, jakie ele
menty szaty graficznej należy wprowadzać, a jakich należy unikać, 
dla uzyskania aprobaty czytelników wydawanego przez siebie dzien
nika. Drugoplanowym celem badań było określenie niektórych atry
butów postawy w zależności od cech obiektu (jakimi są dzienniki) 
i wybranych cech podmiotu (to jest czytelników). 

Metody 

Badania zostały przeprowadzone przy zastosowaniu specjalnie 
spreparowanych egzemplarzy gazet, reprezentujących opisane poni
żej typy ilustracyjności, formatu i barwy. Zadaniem osób badanych 
było wskazanie najbardziej i najmniej preferowanej kolumny 
z przedstaw'onej im serii kolumn różniących się tylko pod wzglę
dem badanej zmiennej (różny kolor, format lub liczba i wielkość 
zdjęć). Kolumny eksperymentalne ujednolicono pod względem tre
ści, by czynnik ten nie interferował z właściwymi zmiennymi. Po 
części eksperymentalnej badani otrzymywali do wypełnienia ankie
tę dotyczącą różnych zagadnień związanych z wyglądem zewnętrz
nym i czytelnictwem gazet. 
Kolor. Materiał eksperymentalny składał się z trzech serii. W pierwszej eks
ponowano siedem wariantów kolorystycznych kolumny o identycznym ukła
dzie i formacie: czarno-białą, czerwoną, pomarańczową, niebieską, brązową, 
zieloną i fioletową (kolorowe były oczywiście tylko nagłówki i elementy gra
ficzne. Wybór najbardziej i najmniej preferowanego wariantu pozwolił na 
ustalenie, jakie kolory są pożądane przez odbiorców gazet codziennych. Druga 
seria badań dotyczyła ilości koloru rozumianej jako liczba kolorowych elemen
tów przy zachowanej ich wielkości. 

Kolejna seria tej części badań dotyczyła zmiany wielkości kolorowych ele
mentów. Materiał do niej stanowiły trzy kolumny różniące się wielkością 
elementów, natomiast ich liczba pozostawała bez zmian. Ponadto stosowano po
łączenie obu wymienionych serii. (Patrz s. 35, 38, 39). 
Format. W tej części badań stosowano serię kolumn, składającą się z pięciu 
gazet reprezentujących następujące typy formatu: 

północny — 420X593 mm (np. Trybuna Ludu) 
r e ń s k i — 349X530 mm (np. Zycie Warszawy) 
berliński — 315X470 mm (np. Dziennik Polski) 
i / , północnego (np. Ekspress Ilustrowany) 
1/2 reńskiego (np. Dziennik Wieczorny) 
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Ilustracyjność. Materiał badawczy obejmował trzy serie kolumn. Pierwsza do
tyczyła liczby fotografii: na pierwszej kolumnie była jedna fotografia, na dru
giej trzy, a na ostatniej pięć. 

Druga seria uwzględniała zmianę wielkości fotografii. Wszystkie kolumny 
miały dwie fotografie, przy czym na pierwszej były to fotografie małe o sze
rokości jednej szpalty, na drugiej średnie o szerokości dwu szpalt, a na trze
ciej duże o szerokości trzech szpalt. 

Trzecia seria badań nad ilustracyjnością uwzględniała współzależność mię
dzy przyjętymi wskaźnikami — wielkością i liczbą fotografii. Na kolumnie 
pierwszej było jedno duże zdjęcie, na drugiej trzy średnie, a na trzeciej — 
pięć małych (Patrz s. 42, 43, 47). 

Grupa badana. W badaniach uczestniczyło łącznie 240 osób, mieszkańców Kra
kowa. Kryteriami uwzględnionymi przy losowaniu grupy badanej były: wiek, 
płeć i poziom wykształcenia. W skład grupy weszło 90 kobiet i 150 mężczyzn. 
Pod względem wieku wydzielono grupę osób młodych (18—25 lat), osób 
w średnim wieku (26—40 lat) i grupę osób starszych (41—56 lat). W grupie 
pierwszej przebadano 60 osób, w drugiej — 120 i w trzeciej — 60 osób. 

Kolor w prasie codziennej 

Kolor jest czynnikiem, który może warunkować postawę czytel
ników wobec prasy. Oczywiście nie jest to czynnik równie ważny, 
jak treść, niemniej warto sprawdzić, jak wpływa on na aprobatę 
gazety przez odbiorcę. Zastosowana procedura pozwala wyodrębnić 
rolę koloru jako zmiennej „czystej" — pozostałe elementy gazety 
były bowiem identyczne. Jeżeli przyjąć, iż kolor odgrywa jakąś 
rolę, niektóre rodzaje kolumn powinny być wybierane częściej niż 
inne. Uzyskane wyniki przedstawia tabela 1. 

Tabela 1. Wybór koloru w zależności od płci (w procentach) 

^ \ ч ^ Grupa Ogół badanych 
N = 240 Stopień 

preferencji 
(różnica) 

Stopień preferencji 

Kolor 
wybór wybór 
pozyt. negat. 

Stopień 
preferencji 

(różnica) Kobiety Mężczyźni 

fioletowy 
niebieski 
czerwony 
zielony 
brązowy 
pomarańczowy 
czarny 

26,3 6,3 
17,8 3,3 
22,1 15,4 
11,3 6,6 
8,3 17,1 
4.6 16,3 
9,6 35,0 

+ 20,0 
+ 14,7 
+ 6,7 
+ 4,7 
- 8,8 
-11,7 
-25,4 

+ 12,2 
+ 8,8 
+ 27,8 
+ 14,5 
—14,4 
-14.5 
-34,4 

+ 24,7 
+ 18,0 
- 6,0 
- 0,3 
- 5,3 
-10,0 
-20,1 

Razem 100,0 100,0 

Uwaga: 
Wybór pozytywny — wskazanie określonego koloru jako n a j b a r d z i e j po

żądanego 
Wybór negatywny — wskazanie określonego koloru jako n a j m n i e j pożą

danego 

Dla ostatecznej analizy posłużono się tutaj różnicą między liczba
mi osób wskazujących określony kolor jako najbardziej i najmniej 
pożądany. Ilustruje to trzecia kolumna tabeli 1. 



Z zawartych w niej danych wynika, iż poszczególne kolory oce
niane są zdecydowanie różnie. Kolejność kolorów według stopnia 
ich aprobaty (wybór pozytywny) przedstawia się następująco: fio
letowy, czerwony, niebieski, zielony, czarny, brązowy i pomarań
czowy. 

Istotne jest także, jaka jest kolejność kolorów pod względem 
awersji, jaką wywołują. Kolejność ta nie jest prostym odwróceniem 
kolejności aprobaty. Przedstawia się ona następująco: czarny, brązo
wy, pomarańczowy, czerwony, zielony, fioletowy i niebieski. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na postawy wobec koloru czer
wonego, jako najczęściej stosowanego w prasie codziennej. Otóż ko
lor ten wywołuje najbardziej przeciwstawne reakcje. Z jednej stro
ny podoba się dość dużej liczbie osób (22,1%), a z drugiej — dość 
dużo osób ocenia go negatywnie (15,4%). Silnie wpływa na posta
wy wobec koloru czerwonego płeć. W grupie kobiet kolor ten lu
biany jest bardziej niż jakikolwiek inny — 31,1% kobiet twierdzi, 
że czerwień podoba im się najbardziej, a zaledwie 3,3% wskazuje 
go jako najbrzydszy. Inaczej jest w grupie mężczyzn, gdzie kolor 
ten jest częściej nielubiany niż lubiany — 22,7% ocenia go jako naj
mniej ładny, a 16,7% — jako najładniejszy. Tak więc płeć czytel
ników gazet w pewnym stopniu wpływa na preferencje koloru. 

Podobne rozbieżności pod względem oceny koloru czerwonego wy
stąpiły przy porównaniu pracowników umysłowych i fizycznych. 
Kolor czerwony jest pozytywnie oceniany przez 27,6% pracowni
ków umysłowych i 13,4% pracowników fizycznych. Jeszcze więk
sza różnica wystąpiła przy wyborach negatywnych — pracownicy 
umysłowi wskazują kolor czerwony jako najmniej pożądany w 8,6%, 
natomiast pracownicy fizyczni w 26,4%. Wskaźnik preferencji wy
nosi dla grupy pracowników umysłowych +19,0%), a dla pracow
ników fizycznych —13,5°/°. 

Pozostałe kolory są w porównywanych grupach oceniane podob
nie. 

Postawa osób badanych wobec poszczególnych kolorów zmienia się 
dość wyraźnie w zależności od stopnia kontaktu z prasą. Odpowied
nie dane przedstawione są w tabeli 2. 

W grupie osób o największym kontakcie z prasą zdecydowanie 
odrzucany jest kolor czamy. Wszystkie pozostałe kolory oceniane są 
przez tę grupę znacznie bardziej pozytywnie. Natomiast w grupie 
osób o małym kontakcie z prasą większość kolorów oceniana jest 
negatywnie przy bardzo pozytywnej postawie wobec koloru fiole
towego i niebieskiego. Grupa osób o średnim kontakcie z prasą po
zytywnie ocenia cztery kolory, a negatywnie trzy (czarny, brązowy 
i pomarańczowy). Mówiąc ogólnie, przy wzroście kontaktu z prasą 
wzrasta niechęć do koloru czarnego i aprobata innych kolorów. Im 
mniejszy kontakt z prasą tym silniejsza aprobata koloru fioletowego 
i niebieskiego przy dość generalnej dezaprobacie innych kolorów. 
Dane te w pełni potwierdzają ogólną prawidłowość psychologiczną, 
według której liczba kontaktów z określonym obiektem postawy 
(dzienniki) wpływa na jej parametry (dezaprobata czerni, aprobata 



Kolumna o czterech elementach kolorowych średniej wielkości (każdy około 
1,6% powierzchni kolumny) — nie uwzględniając winiety 



Kolumna z jednym dużym elementem kolorowym (około 5% powierzchni 
całej kolumny) — nie uwzględniając winiety 



innych kolorów), natomiast nie jest zgodne z tezą, że charakter po
stawy wyznaczony jest głównie przez właściwości podmiotu — ce
chy osób badanych *). 

Tabela 2. Wybór koloru w zależności od natężenia kontaktu z prasą 
(w procentach) 

- ^ K o n t a k t z prasą 

Kolor 

Mały* 
N=23 

Średni 
N=143 

Duży 
N = 62 

fioletowy +39,2 + 20,0 + 16,0 
niebieski + 21,8 + 14,2 + 16,1 
czerwony - 8,7 + 9,7 + 0,1 
zielony - 0,1 + 5,2 + 4,8 
brązowy -21,8 -12,7 + 2,7 
pomarańczowy -13,0 -14,5 + 0,1 
czarny -17,4 -20,2 -38,7 

* Natężenie kontaktu z prasą określano w następujący sposób: 
mały — badany podaje, iż czyta kilka razy w tygodniu jedną gazetę; 
średni — badany podaje, iż czyta codziennie jedną gazetę; 
duży — badany podaje, iż czyta codziennie dwie (lub więcej) gazety. 
Wartości podane w tabeli oznaczają różnicę między procentami osób, które 
określiły dany kolor jako najładniejszy i najmniej ładny. „ + " oznacza prze
wagę aprobaty, „—" oznacza przewagę dezaprobaty. 

Kolejny interesujący punkt analizy to zależność między preferen
cją określonego koloru a rodzajem czytanego dziennika. 

Między czytelnikami dzienników krakowskich zaznacza się duża 
jednomyślność pod względem pozytywnej oceny koloru fioletowego 
(średni wskaźnik aprobaty wynosi + 18,8%) i niebieskiego ( + 14,l°/«)-
Również zgodnie, ale negatywnie, oceniany jest kolor czarny: naj
silniej przez czytelników Echa Krakowa (—30,2%), następnie przez 
czytelników Gazety Krakowskiej (—19,7%) i Dziennika Polskiego 
(-12,6%). 

Największe rozbieżności między porównywanymi grupami doty
czą znów koloru czerwonego. Wśród czytelników Echa Krakowa 
i Dziennika Polskiego oceniany jest on pozytywnie (odpowiednio 
+ 11,4% i +19,9%), natomiast przez czytelników Gazety Krakow
skiej częściej negatywnie niż pozytywnie (—13,8%). Można przy
puszczać, iż w tym przypadku zachodzi tzw. efekt bumerangowy — 
nadmiernie intensywna ekspozycja określonego obiektu powoduje 
wzrost niechęci wobec tego obiektu2). Aby przypuszczenie to spraw
dzić przeprowadzono analizę rzeczywiście stosowanego w tej gaze
cie koloru. Okazało się przy tym, że Gazeta Krakowska częściej niż 
inne dzienniki krakowskie ukazuje się w innych niż czerwony kolo
rach (fioletowy, niebieski, pomarańczowy). Równocześnie jednak 

*) T. N. N e w с o m b, R. H. T u r n e r , P. E. C o n v e r s e : Psychlogia społecz
na, Warszawa 1970. 
2) S. M i k a : Wstęp do psychologii społecznej. Warszawa 1973. 



akcenty kolorystyczne są w tej gazecie znacznie mocniejsze niż 
w Echu czy Dzienniku (większe elementy kolorowe3) — jak wyka
zano poniżej, o ocenie ilości koloru na kolumnie decyduje przede 
wszystkim wielkość elementów kolorowych, a nie ich liczba). Być 
może, to właśnie powoduje przesyt, a co za tym idzie — negatywną 
postawę, wobec czerwieni wśród czytelników Gazety. Trzeba więc 
stwierdzić — zgodnie z uzyskanymi wynikami — iż kolor czerwony 
jako podstawowy kolor dzienników powinien być stosowany 
z większym umiarem, gdyż jego nadmierna ekspozycja spowodować 
może „psychologiczną dewaluację". Problem ten wymaga, zdaniem 
autorów osobnego badania. 

Podsumowując: uwzględnione w badaniach kolory są w bardzo 
różnym stopniu aprobowane przez osoby badane. Najbardziej pożą
dane są kolory fioletowy i niebieski, największą dezaprobatę wy
wołuje kolor czarny. Kolor czerwony jest najbardziej ambiwalentnie 
odbierany — w niektórych grupach jest oceniany bardzo pozytyw
nie, w innych bardzo negatywnie. Kolor zielony, brązowy i poma
rańczowy oceniane są dość neutralnie — wskazywane są jako naj
ładniejsze bądź jako najbrzydsze przez stosunkowo małą liczbę czy
telników. 

Poza rodzajem koloru istotne znaczenie ma — jak się wydaje — 
wielkość elementów kolorowych. Czy czytelnicy wolą gazety o ma
łych, średnich czy dużych elementach? Odpowiedź na to pytanie 
sformułować można, opierając się na wynikach kolejnej fazy badań. 
Najogólniejsze dane przedstawia zestawienie: 

kolumnę o małych elementach graficznych wybrało 32,8% 
kolumnę o średnich elementach graficznych wybrało 35,4% 
kolumnę o dużych elementach graficznych wybrało 31,8% 

Tak więc badani niemal równie często wybierają kolumny o różnej 
wielkości kolorowych elementów graficznych. W poszczególnych 
podgrupach wyniki te są bardzo podobne. Można więc powiedzieć, 
iż nie ma zdecydowanych preferencji pod względem omawianej 
cechy. 

Powstaje pytanie, czy l i c z b a elementów graficznych ma rów
nie małe znaczenie dla pozytywnej lub negatywnej postawy wobec 
kolumny jak ich wielkość. Wyniki przedstawia tabela 3 (na s. 44). 

Najczęściej pozytywnie oceniana jest kolumna ze średnią liczbą 
elementów graficznych. Płeć badanych w nieznacznym tylko stop
niu wpływa na te preferencje. Podobnie inne cechy badanych, ta-

3) Przez elementy kolorowe (w tekście stosuje się zamiennie z określeniem 
„elementy graficzne") rozumiemy wszystkie znaki, takie jak przerywniki, 
strzałki, ramki i podkreślenia, a także tytuły artykułów, których funkcją za
łożoną jest podwyższenie walorów estetycznych kolumny. Są to z reguły ele
menty w kolorze innym niż czarny. Dokładne określenie rozmiarów tych ele
mentów nie jest możliwe, gdyż subiektywna ocena ich wielkości zależy od 
wielkości całej kolumny. Stosowane w badaniach elementy graficzne miały 
w przybliżeniu następujące rozmiary: 

duże: około 1/20 powierzchni całej kolumny (5%) 
średnie: około 1 60 powierzchni całej kolumny (1,6%) 
małe: około 1/120 powierzchni całej kolumny (0,8%). 



Kolumna z jednym zdjęciem o szerokości trzech szpalt (około 20°/o powierzch
ni kolumny) 



Kolumna z trzema zdjęciami o szerokości 1,5 szpalty (każde o rozmiarze około 
6°/o powierzchni kolumny) 



kie jak wykształcenie, wiek, czytelnictwo poszczególnych dzienni
ków, stopień kontaktu z prasą i czytelnictwo pism ilustrowanych — 
nie zmieniają ogólnej zależności. We wszystkich podgrupach naj
wyższy wskaźnik aprobaty uzyskała kolumna ze średnią liczbą gra
ficznych elementów kolorystycznych. 

Tabela 3. Preferencje liczby elementów kolorowych na kolumnie w różnych 
grupach (w procentach) 

Grupa 

Liczba 
elementów 
graficznych 

Kobiety 
N = 90 

Mężczyźni 
N=150 

Razem 
N=240 

mała (1) 26,1 25,5 25,9 
średnia (4) 41,8 46,5 44,8 
duża (9) 31,4 28,0 29,3 

Razem 100,0 100,0 100,0 

Dla sprawdzenia ewentualnych związków między oceną liczby 
i wielkości elementów kolorowych przeprowadzono kolejną serię ba
dań. Polegała ona na wyborze jednej z trzech kolumn, które cha
rakteryzowały się różną liczbą elementów graficznych, a równocze
śnie różną ich wielkością. Rozkład wyników tej serii badań jest 
znacznie bardziej podobny do wyników odnoszących się do wielko
ści, a nie liczby elementów. Odpowiedzi badanych zdeterminowane 
były przede wszystkim wielkością elementów, natomiast ich liczba 
miała znaczenie drugorzędne. Wynika z tego praktyczny wniosek: 
wzbogacenie kolorystyczne kolumny znacznie łatwiej jest uzyskać 
przez powiększenie elementów graficznych niż przez wprowadzenie 
dużej ich liczby. 

Format gazet codziennych 

W kolejnej serii badań starano się określić, jaki format gazet oce
niany jest najbardziej pozytywnie, a jaki najbardziej negatywnie. 
Uzyskane wyniki przedstawia tabela 4. 

Dane w niej zawarte są całkowicie jednoznaczne. Istnieje bardzo 
duża jednomyślność co do n a j m n i e j lubianego formatu gazety. 
80,8% odrzuca format północny, gdy sympatyków tego formatu jest 
zaledwie 2,9°/o (wskaźnik preferencji wynosi —77,9%). Pod wzglę
dem wyborów pozytywnych sytuacja nie jest aż tak jednoznaczna. 
43,3% osób wybrało format V 2 reńskiego, 33,3% wybrało V 2 pół
nocnego, 16,7°/o — berliński. Łącznie małe formaty zaaprobowało 
93,3% badanych. 

Przedstawione w tabeli 4 wyniki w pełni uzasadniają tezę, że 
m n i e j s z e f o r m a t y g a z e t s ą p r z e z c z y t e l n i k ó w o c e n i a n e z n a c z n i e b a r 

d z i e j p r z y c h y l n i e , a d u ż e f o r m a t y o c e n i a n e s ą z d e c y d o w a n i e n i e p r z y 

c h y l n i e . 



Tabela 4. Najbardziej lubiany i najmniej lubiany format gazety w grupie 
badanej (w procentach) 

Grupa Ogół badanych 
N - 240 Wskaźnik 

preferencji 
N = 240 

Wskaźnik preferencji 

Format 
wybór wybór 
pozyt. negat. 

Wskaźnik 
preferencji 

N = 240 kobiety 
N = 90 

mężczyźni 
N = 150 

Va reńskiego 
Va północnego 
berliński 
reński 
północny 

43,3 7,9 
33,3 0,4 
16,7 1,7 
3.8 9,2 
2.9 80,8 

+ 35,4 
+ 32,9 
+ 15,0 
- 5,4 
-77,9 

+ 30,1 
+ 27,8 
+ 17,8 
+ 1,1 
—76,8 

+ 38,7 
+ 30,0 
+ 13,4 
— 9,4 
—78,0 

Razem 100,0 100,0 1 
Przedstawiona zależność jest w pewnym stopniu modyfikowana 

przez płeć czytelników. W grupie kobiet i mężczyzn zaznaczają się 
różnice przy ocenie formatu reńskiego. Format ten uzyskał nieznacz
ną przewagę pozytywnych wyborów wśród kobiet ( + 4,4%>; —3,3%) 
natomiast wśród mężczyzn częściej oceniany jest negatywnie 
( + 3,3%; — 12,7°/o). 

Ponieważ wiele gazet adresowanych jest do kręgu odbiorców 
w określonym wieku, warto prześledzić nieco dokładniej preferen
cje formatu w zależności od tego czynnika. 

Wśród osób w wieku 18—25 lat format najmniejszy jest pozy
tywnie oceniany przez 51,7%, negatywnie przez 3,3%, co łącznie 
daje wskaźnik wyboru +48,4%. Wśród osób w wieku 26—40 lat 
wskaźnik wyboru tego formatu wynosi +37,5'%, a wśród osób 
w wieku 41—56 lat +18,4%. A więc im starsi czytelnicy, tym czę
ściej występuje dezaprobata małego formatu. Odwrotna zależność 
dotyczy średniego formatu, gdzie stopień aprobaty rośnie ze wzro
stem wieku osób badanych. 

Ogólnie można powiedzieć, że osoby młode aprobują gazety o for
macie V2 reńskiego i V2 północnego, inne formaty są przez nie oce
niane nieprzychylnie. Natomiast osoby powyżej 40 lat aprobują 
głównie format V2 północnego i berliński, neutralnie oceniają reń
ski i negatywnie północny. 

Podsumowując: Najbardziej pozytywnie oceniany jest format 
V2 reńskiego i V2 północnego, bardzo negatywnie format północny. 
Format berliński i reński oceniane są stosunkowo neutralnie. Istnie
ją pewne odchylenia od wyżej podanej kolejności w zależności od 
płci i wieku czytelników. 

Kolejna część badań nad formatem gazet dotyczyła subiektywnej 
oceny formatu gazety w zależności od typu szaty graficznej. 

Przedstawiono badanym cztery kolumny, w których jedna była 
mało zróżnicowana (szara), jedna była bardzo mocno zróżnicowana 
(pstra), a dwie reprezentowały pośredni układ kompozycyjny 4). 

4) Kolumny te były reprodukowane w „Sondażach OBP". Zeszyty Prasoznaw
cze 1974, nr 4, s. 95—100. 



Okazało się, iż jako największą oceniano kolumnę pstrą (32,8% 
badanych). Szara oceniana była jako najmniejsza przez 20,2°/o osób, 
a pośrednie oceniane były jako najmniejsze przez 13,6% osób. Łącz
nie 66,6°/o osób badanych zasugerowało się układem kompozycyjnym 
kolumn, a jedynie 33,4% uznało je (zgodnie z prawdą) za identyczne 
pod względem wielkości. 

Ilustracyjrwść w gazetach codziennych 

Kolejna faza badań eksperymentalnych dotyczyła ustalenia wiel
kości zdjęć preferowanych przez osoby badane. Wyniki z uwzględ
nieniem płci badanych przedstawia tabela 5. 

Tabela 5. Preferencje kolumn o różnej wielkości zdjęć (w procentach) 

^•v. Grupa 

Format 

zdjęcia *) ^ \ 

Kobiety 
N = 90 

Mężczyźni 
N=150 

Razem 
N=240 

mały 8,6 8,7 8,7 
średni 40,7 39,3 39,9 
duży 60,7 52,0 51,4 

Razem 100,0 100,0 100,0 

*) Format zdjęć określano w stosunku do szerokości szpalty (patrz s. 36). 

Największą popularnością cieszy się duży format zdjęć, nieco 
mniejszą średni i zdecydowanie niewielką mały format. Tak więc 
progresja aprobaty jest wprost proporcjonalna do wielkości zdjęć. 
Uzyskane wyniki pozwalają także stwierdzić daleko idącą zgodność 
postawy osób różnej płci wobec formatu zdjęć. Największy format 
wybiera ponad 5 0 % kobiet i mężczyzn. Podobnie mato istotne róż
nice występują w opiniach na temat małych i średnich formatów 
zdjęć. 

Następny punkt analizy to zależność między wiekiem a prefe
rencją formatu zdjęć. Również tutaj najbardziej preferowany jest 
duży format zdjęć we wszystkich grupach, przy czym wśród osób 
w wieku 18—25 lat postawy są bardziej krańcowe — mały for
mat wybiera 6,P/o, duży 6 0 , 0 % . Najmniej ekstremalne są postawy 
osób w wieku 2 6 — 4 0 lat, gdzie format mały wybrało 1 0 , 6 % osób, 
a format duży 4 6 , 3 % osób. Grupa najstarszych uzyskała wyniki po
średnie. 

Nie stwierdzono istotnych różnic pod względem preferencji wiel
kości zdjęć między grupą pracowników fizycznych i umysłowych. 
Obie grupy można określić jako wysoce zgodne w postawach w sto
sunku do formatu zdjęcia, przy czym zależność ogólna ,,im większy 
format tym częściej aprobowany" w pełni się potwierdza. Analo
gicznie wypadły dane dotyczące czytelników poszczególnych dzien
ników krakowskich. 
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Liczba fotografii. Dalszy ciąg procedury eksperymentalnej przewidy
wał uzyskanie odpowiedzi na pytanie: jaka liczba zdjęć na kolumnie 
jest pożądana przez czytelników? Wyniki przedstawia tabela 6. 

Tabela 6. Preferencje liczby fotografii w zależności od płci osób badanych 
(w procentach) 

Grupa 

Liczba zdjęć 
na kolumnie ^ v 

Kobiety 
N = 90 

Mężczyźni 
N=150 

Razem 
N = 240 

mala (jedno) 8,1 10,4 9,6 
średnia (trzy) 43,0 48,3 46,3 
duża (pięć) 48,9 41,3 44,1 

Razem 100,0 100,0 100,0 

Badani preferują niemal równie często dużą i średnią liczbę zdjęć 
na kolumnie; słabo ilustrowana kolumna wybierana jest znacznie 
rzadziej. 

Kobiety i mężczyźni równie rzadko wybierają małą liczbę zdjęć, 
natomiast różnią się w opiniach co do pośredniej i dużej ich liczby. 
Otóż kobiety nieco częściej niż mężczyźni preferują gazety bardziej 
ilustrowane. 

Układ ilustracyjny. Przez układ ilustracyjny rozumie się równocze
sne uwzględnienie obu poprzednio odrębnie analizowanych zmien
nych: liczby i wielkości fotografii. Badanym przedstawiano trzy ko
lumny (patrz s. 42, 43, 47) zróżnicowane pod względem układu ilu
stracyjnego a to: 

kolumna ,,a" — jedno zdjęcie o szerokości trzech szpalt, 
kolumna „b" — trzy zdjęcia o szerokości 1,5 szpalty, 
kolumna ,,c" — pięć zdjęć o szerokości jednej szpalty. 

Tabela 7. Preferencje kolumn o różnym stopniu ilustracyjności 
(w procentach) 

^ \ G r u p a 

Kolumna 

Kobiety 
N = 90 

Mężczyźni 
N=150 

Razem 
N = 240 

a 31,1 36,4 34,4 
b 39,3 37,8 38,4 
с 29,6 25,8 27,2 

Razem 100,0 100,0 100,0 

Wyniki wskazują na brak zdecydowanych upodobań pod wzglę
dem omawianego czynnika, jakkolwiek nieco częściej wybierany jest 
pośredni wariant układu ilustracyjnego, a więc średnia liczba zdjęć 
średniej wielkości. 



Wnioski 

Przeprowadzone badania upoważniają do sformułowania pewnych 
wniosków dotyczących postawy wobec dzienników w zależności od 
różnych cech ich szaty zewnętrznej. Oto najważniejsze z nich: 

1. Kolor nagłówków i elementów graficznych wpływa na postawę 
wobec kolumny. Najbardziej aprobowane są kolory fioletowy i nie
bieski, największą dezaprobatę wywołuje kolor czarny. Najbardziej 
zróżnicowane opinie dotyczą koloru czerwonego — w niektórych 
grupach oceniany jest on bardzo pozytywnie, w innych bardzo ne
gatywnie. Kolory zielony, brązowy i pomarańczowy oceniane są dość 
neutralnie — wskazywane są jako najładniejsze, bądź najbrzydsze 
przez stosunkowo małą liczbę czytelników gazet. 

2. Kolumny o małych, średnich i dużych elementach graficznych 
aprobowane są przez podobną liczbę osób badanych — żadna więc 
z nich nie jest szczególnie silnie preferowana. 

3. Czytelnicy preferują kolumny o średniej liczbie elementów gra
ficznych, olumny o małej i dużej ich liczbie oceniane są mniej po
zytywnie. 

4. Przy równoczesnej manipulacji wielkością i liczbą elementów 
graficznych ważniejszą determinantą postawy wobec kolumny oka
zała się ich wielkość. Liczba elementów graficznych ma więc prak
tycznie znaczenie drugorzędne. 

5. Istnieją bardzo wyraźne upodobania pod względem wielkości ga
zet codziennych. Najbardziej pozytywnie oceniane są formaty małe 
(V2 reńskiego i V2 północnego), zdecydowanie negatywnie oceniany 
jest format największy (północny). Formaty pośrednie (berliński 
i reński) oceniane są stosunkowo neutralnie. Zaznaczają się pewne 
odchylenia od wyżej podanych zależności w różnych grupach wieku. 
Pewien wpływ na aprobatę bądź dezaprobatę poszczególnych forma
tów ma także płeć. 

6. Zróżnicowanie kompozycyjne kolumny wpływa na subiektywną 
ocenę jej wielkości. Kolumna ,,pstra" oceniana była jako najwięk
sza, kolumna „szara" — jako najmniejsza. 

7. Istnieje wprost proporcjonalna zależność między aprobatą kolum
ny a wielkością zamieszczanych na niej zdjęć. Im większe zdjęcia, 
tym bardziej pozytywna ocena wyglądu zewnętrznego kolumny. 

8. Liczba zdjęć jest jednym z istotnych czynników wpływających 
na postawę wobec kolumny. Pozytywnie oceniane są kolumny 
o średniej i dużej liczbie zdjęć, raczej negatywnie oceniane są 
kolumny o małej liczbie zdjęć. 



9. Analiza postaw wobec kolumn o różnej wielkości i liczbie zdjęć 
(łączne działanie obu zmiennych) wykazała, iż największą aproba
tą cieszą się kolumny o średniej liczbie zdjęć średniej wielkości, na
stępnie kolumny o małej liczbie zdjęć dużych i w końcu — kolumny 
o dużej liczbie zdjęć małych. 

10. Przedstawione dane empiryczne potwierdziły wysuniętą na wstę
pie hipotezę: poszczególne elementy szaty zewnętrznej gazet odgry
wają dość dużą rolę w kształtowaniu postawy wobc prasy codzien
nej. Znaczenie szczególne ma format dzienników. 



Zeszyty PRASOZNAWCZE 
Kraków 1975 R. XVI, nr 3 (65) 

KTO MOŻE BYĆ DZIENNIKARZEM 

Publikujemy w tym numerze następne wypowiedzi dy
skusyjne na tematy poruszone w numerze 63 przez Zofię 
Lewartowska w artykule „Czy każdy może być dzienni
karzem?" 
Oddajemy dziś glos zarówno zainteresowany m bezpośred
nio przedstawicielom zawodu, jak i przede wszystkim 
psychologowi. Interesujące uwagi doc. dra hab. K. Obu-
chowskiego z Oddziału IFiS PAN w Poznaniu są tym 
cenniejsze, że spojrzenie z zewnątrz kręgu środowisko
wego umożliwia obiektywizowanie problemów zawodo
wych dziennikarstwa i nadaje im właściwe proporcje. 

Zostać nie znaczy być 

do dyskusji nad zawodem dziennikarza, oprę się w mo-
jej wypowiedzi na treści artykułu Zofii Lewartowskiej zatytu

łowanego „Czy każdy może być dziennikarzem". 
Moje kontakty z zawodem dziennikarskim są sporadyczne, stąd 

też uwagi, które tu przedstawię, są raczej wynikiem obserwacji sto
jącego obok, a nie uczestnika bojów i trudów towarzyszących pracy 
żurnalisty. Możliwe, że dziennikarz, o jakim tu piszę, jest wyobraże
niem małego Jasia. Proszę więc, aby fachowy czytelnik wybaczył 
naiwności, które pojawią się w tekście. 

Zajmę się tu kilkoma sprawami. 

"Л ierwsza z nich została zasygnalizowana w tytule. 
* Zostać dziennikarzem a nim być, to dwa całkowicie odrębne 
problemy. Twierdzenie to byłoby banałem, gdyby chodziło tylko 
o to, że w naszych układach społecznych każdy dysponujący odpo
wiednim dyplomem, a więc potwierdzeniem zrozumienia kilku ksią
żek i wykładów, posiada automatycznie uprawnienia do wykonywa
nia prac wymagających umiejętności, których dyplom nie gwa-

KAZIMIERZ OBUCHOWSKI 
Zakład Psychologii Osobowości IFiS PAN (Poznań) 



rantuje. Można więc stosunkowo łatwo objąć posadę dziennikarza, 
tak jak inżyniera, lekarza czy pedagoga. Nie oznacza to, że wykaże 
się na posadzie odpowiednimi umiejętnościami. 

Poglądy na rozwiązanie tego problemu są od dawna równie i spo
laryzowane i słuszne. 

Jedni uważają, że uzyskanie kwalifikacji zawodowych jest wy
łącznie sprawą określonego treningu (J. Pulitzer) Inni z kolei skłon
ni są (nie tak śmiało) przypisywać większą rolę predyspozycjom 
psychicznym i fizycznym. 

Obydwa poglądy godzi sąd, że średni poziom zawodowy może 
uzyskać każdy normalny, przeciętnie uzdolniony człowiek, nato
miast wybitne osiągnięcia są uwarunkowane predyspozycjami i tre
ningiem. Jest to różnica między rzemieślnikiem i artystą w swoim 
zawodzie. A więc zostać dziennikarzem może każdy, natomiast być 
wybitnym dziennikarzem mogą tylko szczególnie utalentowane jed
nostki. Rozwiązania te, jak wspomniałem, są w świetle dzisiejszej 
wiedzy zbyt banalne, aby warto im było poświęcać więcej uwagi. 
Problem pojawia się dopiero wówczas, gdy przyjmiemy założe
nie, iż osobowość kształtuje się w toku realizacji określonych czyn
ności. 

Sądzę więc, że nawet wybitne predyspozycje zawodowe mogłyby 
okazać się bezużyteczne, gdyby zawód był wykonywany w sposób 
zubożający lub deformujący osobowość*). Bycie dziennikarzem jest 
więc nie tylko wykonywaniem określonych czynności zawodowych, 
ale też pośrednio zmienianiem własnej osobowości i nie jest obo
jętne, w jakim kierunku jej przekształcanie się prowadzi. 

Z rozważań teoretycznych nad problemem, którym zajmuję się 
z racji mojego zawodu, wynika że osobowość rozwija się prawidło
wo i to aż do późnej starości tylko wtedy, gdy osoba zdohia jest do 
stawiania przed sobą oraz realizowania dalekich i uspołecznionych 
zadań 2). 

Rzeczywiste postawienie takich zadań możliwe jest wówczas, gdy 
osoba dysponuje odpowiednim światopoglądem ogólnym i odpowied
nią wiedzą o świecie i o sobie, co pozwala jej na udzielenie sobie 
odpowiedzi dotyczących tego, jaka jest rola człowieka w świecie, 
jaka jest moja rola w tym świecie i czym jest ten świat. 

Wydaje się, że uprawianie zawodu dziennikarza stawia szczegól
ne wymagania, wobec precyzji i prospołecznych treści filozofii życia 
oraz zapewnia szczególne możliwości postawienia przed sobą i rea
lizacji dalekich zadań. Pisząc „szczególne możliwości" mam na my
śli nie możliwości techniczne, ale fakt, że dziennikarz może bardziej 
niż inni wpływać na poglądy dużych mas ludzi, ich stosunek do róż
nych zjawisk rzeczywistości oraz nastroje. Natomiast trudności tech
niczne realizacji zawodu dziennikarza polegają nie tylko na tym, że 

1) Koncepcja zmian osobowości człowieka dorosłego w pracy: Węzłowe pro
blemy teorii osobowości. Studia Filozoficzne 1974 nr 11. 
2) Problem rozwinięty jest w pracy cytowanej w przypisie 1 oraz w pracy: 
Autonomia jednostki i osobowość. Studia Filozoficzne 1975 nr 3. 



trzeba umieć przekazać własną, indywidualną wizję problemu za 
pomocą każdej treści. Trudność szczególna polega na tym. że dzien
nikarz musi być silnie związany z tym, co dzieje się z tak zwanymi 
realiami. Jest on pod nieustanną presją codziennych wydarzeń, na 
które nie może nie reagować, w które musi być zaangażowany. 

Poddanie się natłokowi bieżących wydarzeń łatwo prowadzi do 
utraty dalekiej perspektywy, przekształcając dziennikarza w urzęd
nika załatwiającego bieżące sprawy w miarę ich napływu i w spo
sób przewidziany przepisami. Konieczność utrzymywania indywi
dualnego stylu, będącego wynikiem powiązania realizacji dalekich 
zadań z aktywnym zaangażowaniem w sprawy bieżące, wydaje mi 
się najtrudniejszą przeszkodą w byciu długo dobrym dziennika
rzem. 

Deformacje zawodowe, cały szereg negatywnych skutków moral
nych, psychologicznych i biologicznych, do jakich nieraz prowadzi 
uprawianie dziennikarstwa i o których pisze Z. Lewartowska, moż
na uważać za wynik właśnie utraty indywidualnej perspektywy. 
Pomijam tutaj rolę zwykłej odporności fizycznej, koniecznej do 
wykonywania odpowiednich prac o wciąż różnych porach dnia, bez 
możliwości odpoczynku oraz w różnych warunkach fizycznych. Moż
na więc znacznie łatwiej zostać dziennikarzem niż nim być, i to 
przez czas dłuższy. 

Staram się prezentować pogląd, że istotną rolę odgrywa tu wła
ściwa filozofia życia oraz możliwość realizacji zadań zakrojonych 
na dalszą miarę. Wynikałaby z tego jeszcze jedna konsekwencja. 
Nie będzie dobrym dziennikarzem ten, kto jest nim tylko pod wzglę
dem formalnym, a więc wykonujący w trakcie swojej pracy wy
łącznie mechaniczne czynności, polegające na rejestracji faktów, ich 
mechanicznej interpretacji, bez idei nadrzędnej, organizującej jego 
działanie i wykraczającej poza własne egocentryczne interesy, na
wet gdyby miało nią być uzyskanie doskonałości technicznej. Kon
kretyzacją tej idei jest to, co nazwałem wyżej „zadaniem dalekim, 
uspołecznionym". 

^ powyższym łączy się z konieczności problem sprecyzowania tego, 
kto jest przedmiotem naszej obdukcji. 

Powstaje przede wszystkim pytanie, czy być może nie należało
by mówić raczej o zawodach dziennikarskich. Nie wydaje się, aby 
z punktu widzenia psychologicznego, socjologicznego, a nawet po 
prostu ergonomicznego, było sensowne mówić o tym samym zawo
dzie w wypadku publicysty, reportera i kierownika działu, tylko 
dlatego, że pracują nad tym samym. 

Odnoszę wrażenie, że dyskutujący o zawodzie dziennikarza mają 
na myśli wyłącznie jego klasyczny gatunek — reportera. A więc 
osobę, która wyszukuje poszczególne problemy i wprowadza czytel
ników w świat zdarzeń obcych im, skłaniając do mnogich refleksji, 
uzupełnienia wiedzy lub po prostu pośmiania się. 

Jako czytelnik odnoszę wrażenie, że reporterzy stanowią niedużą 
część ludzi, zatrudnionych na etatach dziennikarzy. I tu jednak trze-



ba by było dokonać podziału na przykład na reporterów o zacięciu 
literacko-misyjnym, działających kulturotwórczo, a więc usiłujących 
zmieniać względnie formować określone stereotypy kulturowe, na
rzucać style bycia, sposób wartościowania, przekształcać pogląd na 
świat. Inne musi mieć kwalifikacje i innego rodzaju zadania reali
zuje reporter typu interwencyjnego, terapeuta życia społecznego. 
Kim innym jest reporter „ksobny", żonglujący niezwykłymi tema
tami, szokujący czytelnika nieschematycznym ujęciem, chętnie czy
tany, ale też i w egocentryzmie swoim nastawiony wyłącznie na 
sprawność operacyjną. 

W przytoczonym tu podziale stylu pracy, siłą rzeczy kryje się 
wartościowanie i to nie tylko społeczne. Tylko dwa pierwsze typy 
sprzyjają rozwojowi osobowości reportera. 

Ogólnie chodzi o to, że jeśli, jak proponuje się w dyskusji, mia
łoby dojść do wcześniejszego, już w toku studiów, formowania przy
szłych dziennikarzy, bądź też miałoby dojść do ich systematycznego 
szkolenia, należałoby uprzednio odpowiednio sklasyfikować zawody 
czy specjalności dziennikarskie i sporządzić ich optymalną charakte
rystykę zawodową. 

G dybyśmy już wiedzieli, o kim mówimy, używając nazwy „dzien
nikarz", stanie przed nami nowy problem, który też wiąże się 

ściśle z problemem bycia dziennikarzem. 
Niewątpliwie bycie dziennikarzem zależy w znacznym stopniu nie 

tylko od własnej filozofii życia i możliwości realizacji dalekich za
dań, ale też od tego, czego oczekiwał ten, kto zdecydował się podjąć 
pracę dziennikarską. 

Wspomina się o ludziach zawiedzionych, których spaliła praca 
zawodowa, u których doszło zbyt szybko do zmian degeneratywnych 
osobowości. Może oczekiwali po swej pracy czego innego? Mecha
niczny, prymitywizujący styl pracy może być spowodowany nie 
tylko brakiem właściwej filozofii życia lub technicznych możliwości. 
Jest jeszcze jeden problem wymagający zastanowienia się. Kandy
daci do różnych zawodów często, a może nawet bardzo często wy
bierają swoje „powołanie" nie tyle na podstawie zainteresowania 
danym rodzajem pracy, lub ze względu na wartość, jaką ta praca 
przynosi społeczeństwu, ale kierując się różnymi przesłankami ubo
cznymi, z punktu widzenia swoistości danego zawodu. Jeśli chodzi 
o dziennikarzy, to ogólna opinia łączy uprawianie tego zawodu 
z posiadaniem pewnej władzy, stosunków, szerokim zakresem moż
liwości załatwienia wielu spraw w sposób nieformalny. Panuje też 
przekonanie, że zawód dziennikarza bardziej niż inne zapewnia 
możliwości kontaktów ze znaczną liczbą różnych, nawet wybitnych 
ludzi z pozycji równego im, a nawet mającego pewną przewagę. 

Tego rodzaju stereotypy społeczne są bardziej prawdopodobną 
przesłanką, motywem podejmowania przez wiele osób zawodu dzien
nikarskiego, niż zainteresowania profesjonalne i uzdolnienia. Podob
nie jest w medycynie, gdzie władza nad pacjentem jest szczególnie 
pociągającą stroną zawodu dla wielu kandydatów, którzy trudności 



techniczne naturalnie związane z profesją traktują, kiedy już przed 
nimi staną, jako złośliwość losu. 

Można więc założyć, że pewna część kandydatów do dziennikar
stwa nastawia się nie tyle na wykonywanie zawodu, ale na czerpa
nie profitów, wynikających ze statusu zawodowego. Musi to odbi
jać się na poziomie studiów, ilości pracy włożonej w samodoskona
lenie się i rzeczywistym zainteresowaniu podejmowanymi proble
mami. Sprawa wymaga zbadania. 

Chciałbym dodać, że dotychczasowe doświadczenie skłania mnie 
do sądu, że ludzie, którzy bardzo wcześnie określają swój przyszły 
zawód i za wszelką cenę starają się pracować tylko w tym a nie 
innym zawodzie, rzadko sprawdzają się jako fachowcy i często ule
gają rozczarowaniu. 

Wydaje się, że kandydat na dziennikarza powinien przede wszyst
kim chcieć dokonać w życiu czegoś określonego, co m i ę d z y i n 
n y m i mogłoby być realizowane w toku pracy dziennikarskiej. Ale 
być może także medycznej, prawniczej, pedagogicznej czy psycholo
gicznej. Dopiero w takim ujęciu zgodziłbym się z poglądem Pulitzera 
na nieprzydatność powołania, jeśli przez powołanie będziemy rozu
mieć, że chcę konkretnie „tego i tylko tego". Głównie jednak odpo
wiadałby mi pogląd japoński, cytowany przez Z. Lewartowska, że 
dziennikarze „muszą mieć walory ludzi pracujących w aparacie 
sprawiedliwości czy medycynie z dodatkiem zdolności przekonywa
nia, wiedzy, talentu w zakresie obserwacji, narracji i interpretacji". 

(~\ sobnego ustosunkowania się wymaga zamieszczona w artykule 
wyliczanka cech, którymi winien dysponować dziennikarz. Więk

szość z nich w sposób oczywisty dotyczyć może każdego zawodu. 
Każdy powinien być „wykształcony", mieć „ogólną kulturę", dys
ponować „kompetencją", „taktem", „poczuciem odpowiedzialności", 
„być zaangażowany", „lojalny", „uczciwy" itp. itd. 

Na pewno „łatwość pisania", „streszczania się", „spostrzegaw
czość", „odporność na naciski" mogłyby dotyczyć dziennikarzy, ale 
chyba również i prawników, pedagogów, naukowców. 

Niektóre z wymienionych cech są dobrane w sposób naiwny. Wy
maganie zdolności „abstrakcyjnego myślenia" jest wymogiem dla 
maturzysty, a „kojarzenia zjawisk" dla świnki morskiej. Zbyt dużo 
jest wymienionych cech, a zbyt mało specyficznych, zbyt wiele 
z nich jest synonimami lub też różnią się jedynie zakresem. Budzi 
to następujące refleksje: 
— po pierwsze: jeśli jest to lista zestawiona przez fachowców, to 

wskazuje ona na brak ogólniejszej koncepcji dotyczącej zawodu; 
— po drugie: zadziwia całkowity brak w tym wykazie jakichkol

wiek właściwości człowieka, które by w sposób nadrzędny decy
dowały o jego kierunku działania; 

— po trzecie: jest to zestaw cyniczny, zawiera wymogi dyskrecji, 
lojalności, odporności psychicznej, a nie zawiera w ogóle właści
wości osobowościowych, takich jak brak egocentryzmu, nasta-



wienie prospołeczne, ideowość, zdolność do wyobrażenia sobie 
dalekich skutków działania, wczucie się w sposób przeżywania 
czytelnika i coś, co nie da się określić w sposób bardziej pre
cyzyjny niż miłość do człowieka. Sądzę właśnie, że to są właści
wości psychiczne, w których wyniku jeden pisze drastyczny re
portaż demaskujący głupotę i perfidię kobiet lekkiego obyczaju, 
a drugi pisze „Szubieniczną Toni". 

ZBIGNIEW TEMPSKI 
Sekretarz generalny SDP 

Powiedzieć w porę—nie! 

P ytanie postawione uczestnikom dyskusji przez autorkę artykułu 
w numerze 63 Zeszytów Prasoznawczych brzmi: Jak dokonywać 

selekcji kandydatów na dziennikarzy? Albo: Czy naprawdę każdy 
może być dziennikarzem? 

Jak wiemy — redakcja ma kilka źródeł naboru kandydatów na 
dziennikarzy. Są to — zależnie od ośrodka, możliwości redakcji 
i inicjatywy jej kierownictwa — podyplomowe studia dziennikar
skie, studencki ruch dziennikarski, wyższe uczelnie różnych kierun
ków, aktyw współpracowników redakcji. Świadomie nie wymieniam 
specjalizacji dziennikarskiej na studiach nauk politycznych, bowiem 
ta forma przygotowania młodych dziennikarzy przyniesie pierwsze 
rezultaty dopiero za kilka lat. Zresztą jeszcze długo nie zaspokoi 
ona wszystkich potrzeb kadrowych prasy, radia i TV. 

Uważam więc, że na razie cały ciężar doboru kandydatów do za
wodu dziennikarskiego spada — i nadal tak będzie — na redakcje. 
Wszystko inne, łącznie z centralną listą, selekcją kandydatów na 
studia dziennikarskie itp., może być tylko pierwszym sitem, przez 
które zawsze przedostaje się niemało osób przychodzących do tego 
zawodu przez pomyłkę. Dopiero w redakcjach odbywa się osta
teczne odsianie plew. W jaki sposób? 

Każda redakcja ma własny system wychowywania młodych 
dziennikarzy. Jeżeli daje on dobre wyniki, nie trzeba go zmieniać. 
Wiele zależy bowiem od ludzi, którzy go realizują, tradycji redak
cyjnych, środowiska. Niżej przedstawię jeden z takich systemów, 
znany mi z redakcji, w której wiele lat pracowałem. Czy był dobry? 
W tamtejszych warunkach umożliwiał — nawet przy skromnych 
możliwościach etatowych i finansowych — zwerbowanie do dzien
nikarstwa wielu młodych ludzi. I w porę ich selekcję, zanim redak
cja i kandydaci bez przyszłości zbyt nie przyzwyczajali się do sie
bie. To zresztą był i jest podstawowy problem właściwego doboru 
do zawodu — odwaga odmowy, czyli powiedzenie zawczasu „nie", 
jeżeli nic z młodego człowieka nie da się wykrzesać. 

System, o którym chcę mówić, polega na wielostopniowym wdra
żaniu kandydatów do zawodu dziennikarskiego, lub —• jak można 



by też to nazwać — na kolejnej eliminacji. Przedstawię to najpierw 
w formie graficznej — jako stożek eliminacji. Ma on cztery ele
menty. 

/ etat norm. \ 

Pierwszy element — to okres wstępnej, luźnej współpracy. Przy
pomnijmy, że luźno współpracujących z redakcją może być wielu, 
pięciu czy dziesięciu młodych ludzi. Zawsze wokół zespołu infor
macyjnego jednego czy drugiego działu: miejskiego i terenowego 
kręci się pewna grupa współpracowników. Oczywiście zakładamy, że 
wymogi formalne, wymogi wyższych studiów są tu ściśle przestrze
gane. Ale liczba luźno współpracujących może być zmienna. 

Po pewnym czasie oferuje się im tzw. pół etatu. To będzie dru
gi element składowy wstępnego stażu pracy. Ideałem byłoby, gdyby 
już w tym miejscu stożek nieco się zwężał. Żle byłoby, gdybyśmy 
z tego stożka zrobili prostokąt; oznaczało by to, że ta sama liczba 
osób przechodzi przez wszystkie etapy i praktycznie biorąc nie od
bywa się żadna eliminacja. A tak się w redakcjach często zdarza. 

Dochodzimy do trzeciego elementu. Jest to etat stażowy. Jeżeli 
kandydaci przejdą przez dwa pierwsze etapy, to kiedy znajdą się 
na formalnie uznanym przez wydawnictwo stażu, są już właściwie 
sprawdzeni. Już rzadziej mówi im się: „Żegnajcie". Gdy dostają owe 
dwa tysiące zł, są już z redakcją związani co najmniej rok. Po ukoń
czeniu stażu są pełnosprawnymi dziennikarzami. Ten okres nie 
jest — jak się wydaje — zbyt długi, bo dziennikarstwo nie jest za
wodem, który można opanować w ciągu kilku miesięcy. Przyucza
nie do zawodu trwa potem jeszcze długo, nawet gdy młody czło
wiek jest już na etacie normalnym. 

Gdyby odwrócić ten stożek, powstanie figura ilustrująca zdoby
wanie kwalifikacji. W okresie luźnej współpracy młody człowiek 
zdobywa stosunkowo mało kwalifikacji, potem stopniowo więcej, aż 
w ostatnim etapie coraz bardziej rozszerza swoje wiadomości. Jak 
do tego dochodzi? 

Co kształtuje pracę młodego dziennikarza? W pierwszym rzędzie 
wiedza, do której dołączyć trzeba jeszcze zdolności, bo wiedzę moż
na wykorzystywać lepiej lub gorzej, zależnie od swoich zdolności. 
Pracę dziennikarską kształtują też: materialny poziom życia, klimat 
społeczny i wewnątrzredakcyjny, to, co nazywamy często atmosfe
rą redakcji, a także organizacja pracy, to znaczy sposób włączania 
dziennikarza w różne tryby redakcyjne. 

Kilka słów na temat czterech czynników, które kształtują młode
go dziennikarza w redakcji. 



Г) ierwszy — to potrzeba rozszerzenia wiedzy. Na każdym etapie 
*• wdrażania do zawodu młody człowiek powinien przechodzić przez 
określone fazy kształcenia. Może to być szkolenie dla młodych 
dziennikarzy w Ośrodku Dziennikarstwa SDP, zaoczne studium 
dziennikarskie czy też kursy językowe. Różne formy szkolenia trze
ba młodym ludziom proponować. 

Ale chyba najważniejsze jest rozszerzenie wiedzy przez samą pra
cę. Kandydat na dziennikarza powinien przejść przez wiele działów 
redakcji. A w tym czasie powinna nastąpić ocena jego postępów 
w pracy. Bywało tak, że młodzi ludzie po pewnym okresie pracy 
w redakcji byli na zebraniu redakcyjnym poddawani wspólnej oce
nie. Różnie to się kształtowało, różnie do tego się odnoszono, ale 
w niektórych wypadkach, zależnie zresztą od kultury przeprowa
dzenia oceny,, przynosiło to dobre rezultaty. Zwracano np. uwagę 
młodemu koledze, że powinien wykazywać większą inicjatywę, że 
jego możliwości są niedostatecznie wykorzystane, że powinien wzbo
gacać formy twórczości dziennikarskiej, że osobisty stosunek do ko
legów należy czasem zmienić, że należy wzbogacić słownictwo. Przy 
takich ocenach nigdy nie mówiono wyłącznie o delikwencie, który 
podlegał ocenie, ale robiono to tak, by za adresata uważali się ci 
wszyscy, którzy przy tej ocenie się znajdowali. Uczyć trzeba się 
zawsze. Jest to oczywiście założenie teoretyczne, ale rozumni ludzie 
potrafią to przyjąć. 

Każdy z młodych, który znajduje się w początkowym okresie 
pracy dziennikarskiej, powinien mieć swego opiekuna. Są to do
świadczeni dziennikarze, którzy mają być ich powiernikami, dorad
cami w sprawach specjalizacji, mają prowadzić z nimi indywidual
ną pracę. 

Inne próby przyuczania do zawodu wewnątrz redakcji polegają 
np. na rozpisywaniu konkursów wewnętrznych na określone stano
wiska. Był taki konkurs na objęcie stanowiska publicysty w jed
nym z działów; do konkursu mogli stanąć młodzi, którzy już prze
szli pierwsze etapy stażu. 

Przejdźmy do materialnego poziomu życia, a więc do drugiego 
elementu kształtowania młodego dziennikarza. Element ten jest 
stosunkowo nieźle zapewniony od strony świadczeń, które może 
dać redakcja, a więc wynagrodzenia zasadniczego i wierszówki. 
Pewnym sprawdzianem materialnego poziomu życia jest również 
kwestia miejsca pracy. Proszę zwrócić uwagę na to, że stażysta 
musi od razu czuć się częścią składową redakcji. Musi mieć swoje 
biurko, przy którym może usiąść. To też wiąże z redakcją i też ma 
spore znaczenie. 

Trzeci czynnik — to klimat społeczny. Co powinno się serwować 
pracownikowi, który jest wprowadzany do pracy i który ma w tej 
pracy pozostać? Należy nowemu pracownikowi powiedzieć: jakie 
ma uprawnienia z tytułu ubezpieczenia, jak wygląda system lecze
nia, jak działa system emerytalny, jak przedstawiają się sprawy 
spółdzielni budowlanej i kasy pożyczkowej, system urlopów, jak 
buduje się listę płac, jaka jest historia redakcji, w której jesteśmy, 



jak wyglądają wszystkie obowiązujące przepisy, a więc regulamin 
zakładowy, jak jest z systemem rozpatrywania wewnętrznych wnio
sków, organizacją zakładu, jak wygląda praca stowarzyszenia dzien
nikarzy, związku zawodowego, jak przedstawiają się sprawy perio
dycznej oceny pracowników. 

Ważne jest również, by młodych ludzi w tym okresie traktować 
normalnie. To nie może być „hołubiony" ani tym bardziej „kopany 
pracownik". Chodzi o normalne wymagania i obowiązki. Opowia
dałbym się za tym, żeby młodego człowieka rzucać na tzw. głę
boką wodę. Z góry zastrzegać się wobec młodego człowieka, że jest 
na specjalnych prawach, że jeszcze nic nie potrafi — nie jest wła
ściwe. Na pewno kilka miesięcy musi minąć, nim się do pracy wcią
gnie, ale zbyt długo nie traktujmy ,go jako tego, który nawet nie 
ma szansy wykazania się, czy jest dobry, czy nie. 

Czwarty czynnik to organizacja pracy w redakcji. Chciałbym tu
taj zwrócić uwagę na zebranie redakcyjne. Stażyści powinni być 
obecni na zebraniu. Stażyści powinni uczestniczyć w życiu zespołu 
od samego początku. Udział w zebraniu, na którym następuje inte
gracja zespołu, na którym rodzą się pewne decyzje redakcyjne i na
stępuje motywowanie programu pracy, zastanawianie się nad pla
nem — jest bardzo istotny. Dzięki uczestnictwu w zebraniach zwięk
sza się zakres wiedzy stażysty o zakładzie pracy, o redakcji, w któ
rej pracuje. To samo dotyczy pracy działu. Przecież dział też ma 
swoje spotkania, koledzy zastanawiają się nad tym, co będą robili, 
rozliczają się z tego, co robili w poprzednim okresie, jak wykonali 
swój plan. 

Oto praktyczny system selekcji kandydatów do zawodu dzienni
karskiego. Wydaje mi się, że jest to system życzliwy, bowiem po
zwala się wykazać dobrą pracą ambitnym i aktywnym. A innym 
trzeba w porę mówić: Nie! 

ANDRZEJ MAGDOŃ 
Publicysta (Kraków) 

Martwmy się o nas samych 

Г) ostawione przez Zofię Lewartowska pytanie : czy każdy może 
* być dziennikarzem, nie dotyczy — moim zdaniem — w swojej 
istocie systemu rekrutacji do zawodu dziennikarskiego. System ten 
jest na szczęście ciągle otwarty. Nikt nie uzależnia pracy w tym 
zawodzie od ukończenia studiów dziennikarskich i trudno sobie 
wyobrazić testy, które zamknęłyby komuś drogę do tego zawodu. 

Do jakich wniosków teoretycznych byśmy nie doszli, życie nadal 
będzie te sprawy regulować w sposób lepszy czy gorszy, ale jedyny 
możliwy. 



Pytanie: czy każdy może być dziennikarzem, jest bardziej ele
gancką formą pytania: jak zapewnić wyższy poziom kadry dzienni
karskiej w Polsce, odpowiednio do rosnących, społecznych zadań 
masowych środków przekazu. 

Oczywiście lepsza powinna być także informacja na temat tego 
zawodu. Kandydaci powinni być świadomi, że zawód dziennikarza 
dzieli się na wiele specjalności, a inne predyspozycje i zamiłowa
nia potrzebne są do pracy redaktorskiej, inne zaś do reporterki, wy
specjalizowanej publicystyki, nie mówiąc już o swoistości dzienni
karstwa radiowego czy telewizyjnego. Wielu ludzi rozczarowuje się 
po obraniu tego zawodu, ponieważ nie mieli pojęcia, co będą kon
kretnie robili, a znęciła ich tylko nie najniższa jeszcze pozycja spo
łeczna tego zawodu i obiegowe opinie na jego temat. 

Nie dotyczy to zresztą tylko zawodu dziennikarskiego. Na podob
ne rozczarowania narażeni są absolwenci modnych kierunków hu
manistycznych, którzy wybierają studia takie jak psychologia, ar
cheologia śródziemnomorska, anglistyka czy socjologia bez jasnej 
świadomości, na czym polega praca po takich studiach. 

Trzeba by więc dyskutować nie o systemie rekrutacji do zawodu 
dziennikarskiego, ale o sytuacji ustabilizowanej już w rym zawo
dzie kadry. Jest bowiem prawdą, że w domu, gdzie dorośli" są za
wiedzeni i sfrustrowani, dzieci chowają się nerwowe i źle przygo
towane do życia. 

Gospodarka ludźmi w naszych redakcjach, z niewieloma wyjąt
kami, przypomina prymitywną gospodarkę rolniczą, kiedy ziemię 
wykorzystuje się aż do wyjałowienia, a potem się ją porzuca i szu
ka innej. Dziennikarskim proletariatem rozporządza się bez naj
mniejszej troski o to, co ludzie chcieliby robić. Prawie niemożliwe 
jest zaplanowanie sobie jakiejś drogi życiowej w tym zawodzie. 

W większości gazet codziennych nie ma żadnego planu rozwoju 
kadry dziennikarskiej. Przydział zadań podyktowany jest bieżący
mi potrzebami redakcji bez troski o to, jak dziennikarz będzie się 
rozwijał, co potrafi robić najlepiej i jaka będzie jego przyszłość. 
Nieprzypadkowo bardzo niewielu ludzi w naszym zawodzie pro
wadzi planowe samokształcenie czy zakłada własne archiwa. 

Doprowadziło to do takiej sytuacji, że karierę w naszym zawo
dzie utożsamiamy nie z coraz większym mistrzostwem i znajomo
ścią dziedziny, którą się zajmujemy czy chcemy zajmować, ale 
z wspinaniem się po szczeblach redakcyjnej hierarchii. Wyrazem 
tego jtst zresztą tabela stanowisk i płac, która skłania do zabiegów 
o stanowisko kierownika działu, czy w perspektywie redaktora na
czelnego. W niewielu tylko redakcjach nadano odpowiednią rangę 
stanowisku komentatora, wybierając tym samym najwyższą formę 
uznania dla dziennikarzy piszących, którzy chcą pisać, a nie admi
nistrować tekstami innych. 

Brak planowej gospodarki kadrami dziennikarskimi doprowadził 
do swoistej „prywatyzacji" miejsca w gazecie. Zespoły redakcyjne 
ulegają dezintegracji, ponieważ każdy żyje w świadomości, że jeśli 
sam się o siebie nie zatroszczy, to nikt za niego o tym nie pomyśli. 



Wszystko co robimy, robimy raczej dla umocnienia naszej własnej 
pozycji na rynku dziennikarskim, a nie pozycji naszej gazety. Stąd 
zabiegi o stałe miejsce w gazecie — felieton, recenzję, tematykę 
okolicznościową, która zawsze w gazecie miejsce znajdzie. Stąd nie
zwykły rozwój felietonisty ki i maniery felietonowej w publicystyce, 
która pozwala wyrobić sobie pozycję z powołaniem się na poczyt-
ność tego rodzaju rubryki. 

Dziedzina, która zawsze pociągała dziennikarzy i mobilizowała ich 
do doskonalenia własnego warsztatu, reporterka międzynarodowa — 
jest dla zdecydowanej większości dziennikarzy z prasy pozawar-
szawskiej niedostępna. Dziedzina ta zmonopolizowana została przez 
niewiele pism i przez stałą grupę bywalców międzynarodowych kon
ferencji i cocktaili w zagranicznych ambasadach. 

M łody dziennikarz przychodzący do redakcji bardzo szybko orien
tuje się, że nie jest to nieustająca giełda dobrej roboty i do

brych pomysłów dla dobra gazety, ale ogródek podzielony na sta
rannie ogrodzone grządki. 

Nieszczęściem naszego zawodu jest też i to, że jest on wprawdzie 
otwarty dla dopływu nowych kadr, ale nie dla odpływu ludzi, którzy 
zatracili świeżość spojrzenia, nie uczą się i przestali się intereso
wać życiem. Ileż jest w naszych redakcjach ludzi, którzy nie wycho
dzą już spoza redakcyjnych biurek, a jeżeli wychodzą, to tylko do 
dyrektorskich gabinetów. Ileż jest ludzi, którzy czytają niewiele albo 
prawie nic. 

Bodajże Górnicki powiedział w wywiadzie dla jednego z tygodni
ków, że nastąpiło w naszym zawodzie jakieś zaburzenie mechaniz
mów motywacyjnych. Coś w tym jest. Najwyższe pozycje na ryn
ku zawodowym zdobyli sobie nie ludzie, którzy mają coś ważnego do 
powiedzenia, ale ci, którzy potrafią w sposób zabawny pisać na 
jakikolwiek temat. Jeżeli pojawiają się publikacje odkrywcze lub 
uderzająco autentyczne, to najczęściej są one pisane przez ludzi 
spoza branży. Najlepsi z branży starają się być przede wszystkim 
zabawni. Jest tak jak w naszym życiu towarzyskim, gdzie zanika 
sztuka rozmowy, a kwitnie sztuka żartu. Coraz więcej ludzi inteli
gentnych, a coraz mniej mądrych. 

W takiej sytuacji niełatwo nam będzie stawać się w coraz więk
szym stopniu partnerem władzy. Jesteśmy bowiem jak ten zako
chany w sobie mówca, który nie martwi się tym, co ma do powie
dzenia, ale tym, czy powiedział to w sposób dostatecznie zabawny 
i zajmujący. 

Nie o młode kadry trzeba nam się martwić, ale o nas samych. 
Należałoby się zastanowić, jakie czynniki sprawiają, że jesteśmy 
tacy, jacy jesteśmy, ile jest w tym obiektywnych przyczyn, a ile 
braku odporności psychicznej w nas samych. Co sprawia, że publi
cyści czekają tylko, żeby zostać kierownikami działów, a zdolni re-
portażyści pisują kiepskie felietony? Co sprawia, że przeciętni dzien
nikarze nie stają się dobrymi, a bardzo dobrzy wybitnymi? 

Wydaje się, że w jakiejś części przyczyną tego stanu rzeczy jest 
niedobra profesjonalizacja naszego zawodu. Dziennikarstwo związa-



ne jest u nas z posiadaniem etatu w redakcji. Będzie więc musiała 
wzrosnąć możliwość uprawiania tego zawodu na zasadzie „free lan
ce", gazety będą się stawały w coraz większej mierze otwarte dla 
wszystkich, którzy mają coś ważnego do powiedzenia. Z pióra będą 
żyć wtedy tylko ci, którzy potrafią dorównać najwybitniejszym 
specjalistom lub humanistom albo osiągną mistrzostwo w zakresie 
reporterki. Reszta będzie musiała świadomie specjalizować się w pra
cach redakcyjno-organizatorskich. Będzie to taki sam zawód jak 
każdy inny, bez pozowania na twórcę i inżyniera dusz ludzkich. Mo
że mniej będzie wtedy frustracji, gazety będą lepsze, a młoda kadra 
będzie podlegać naturalnej selekcji w zdrowszej niż dotychczas at
mosferze. 



Zeszyty PRASOZNAWCZE 
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Obyczaje i 

ZA DZIAŁ OGŁOSZEŃ 
REDAKCJA NIE ODPOWIADA 

Nasza prasa daleka jest od zalewu reklam, jakie przepełniają ga
zety i czasopisma zachodnie, o których już przed kilkudziesięciu laty 
zgorzkniały prasoznawca nie bez cienia racji powiedział, że infor
macje stanowią w nich dodatek do inseratów. Ale też naszej prasie 
daleko do opasłości kapitalistycznych wytworów prasowych i ra
cjonalna gospodarka szczupłymi łamami obowiązuje w każdym za
kresie, także w dziale ogłoszeń. 

Jeśli w materiałach dziennikarskich pojawi się fałszywa informa
cja, to redakcja ponosi za to pełną odpowiedzialność i gotowa jest do 
określonych konsekwencji, najczęściej w postaci sprostowań. Gdy 
jednak pismo drukuje reklamy bez pokrycia, to — oprócz ewen
tualnego opublikowania listów oburzonych czytelników — nic wię
cej się nie dzieje, bo „za dział ogłoszeń redakcja nie odpowiada". 

Nie zajmuję się tu prawną stroną problemu. Trudno oczywiście 
wymagać, by dziennikarzy zaganiać do sprawdzania, czy i na ile 
przekazane w reklamach oferty i informacje odpowiadają praw
dzie. Jednak mnożące się sygnały o nierzetelnej reklamie wymagają 
od prasy zajęcia jakiegoś stanowiska, bo nieprawdziwe ogłoszenie 
godzi także w dobre imię drukującego je pisma. Nie w każdej stop
ce jest redakcyjne zastrzeżenie co do inseratów, nie każdy musi je 
przeczytać, nie każdy zechce zrozumieć różnice między ogłoszenio
dawcą a przekazującym ogłoszenie. 

Tymczasem wystarczy przewertować działy ogłoszeń, listy czy
telników i skonfrontować to z własnymi doświadczeniami konsu
menta, by stwierdzić brak pokrycia dla mnóstwa reklamowanych 
kosmetyków krajowych i zagranicznych, tekstyliów, na ofertach 
POLMOZBYTU w sprawie pojazdów dwuśladowych kończąc. Wydaje 
się słuszne przypomnienie cytowanej ongiś przez czytelnika Pano
ramy definicji Jacka Fedorowicza, że „reklama służy wydawaniu 
pieniędzy przeznaczonych na reklamę". 



64 OBYCZAJE 

Prasa nie może — bo nie jest w stanie — kontrolować rzetelności 
kierowanych do niej reklam. Ale czy w szczególnie jaskrawych przy
padkach naruszania przez ogłoszeniodawców dobrej wiary redakcji 
i czytelników nie należałoby wystąpić do inserenta o sprostowanie? 
Skierować sprawę na drogę resortową czy nawet sądową, by ktoś 
zlecający ogłoszenie bez pokrycia poniósł tego dyscyplinarne lub 
prawne konsekwencje? 

Mam nadzieję, że sporadyczny to przypadek, ale trudno przejść 
obok milcząco. Prawo i Życie z 24X1 1974 pt. Przestroga dla lek
komyślnych kierowców" zrelacjonowało tragiczny wypadek: kie
rowca pospiesznego autobusu, który „...ukończył dopiero w marcu 
1974 roku czteromiesięczny kurs specjalny MZK i prawo jazdy 
otrzymał jako pierwsze uprawnienie do prowadzenia pojazdów me
chanicznych w swoim życiu" — wskutek nieumiejętnej jazdy zabił 
człowieka przechodzącego przy zielonym świetle przez skrzyżowa
nie. 27 XI 1974 znalazłem w jednym z dzienników ogłoszenie: „Za 
4 miesiące możesz zostać kierowcą autobusów PKS!" 

Może redaktorzy tego dziennika nie czytali Prawa i Życia. Może 
w pełni hołdują zasadzie, że „za dział ogłoszeń redakcja nie odpo
wiada". Sam jestem gorącym zwolennikiem rozwijania w prasie 
wszechstronnej, ale prawdziwej informacji reklamowej. Nie mogę się 
natomiast zgodzić z poglądem, jakoby gospodarz był całkowicie zwol
niony z odpowiedzialności za poczynania gości w swoim domu. 

Pawel Dubiel 
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MARKSISTOWSKO-LENINOWSKIE 
KRYTERIA PRZY ANALIZIE 

ANTYKOMUNISTYCZNYCH ŚRODKÓW 
MASOWEGO KOMUNIKOWANIA 

Autorem jest prasoznawca bułgarski, kandydat nauk hi
storycznych. Artykuł omawia wnioski płynące z prowa
dzonych w Bułgarii badań nad dywersją ideologiczną. 
Odzwierciedla podstawowe tendencje i stan tych stu
diów. W pewnych fragmentach może naszym czytelnikom 
przypominać problemy wcześniej rozwiązane (jak się wy
daje, prasoznawcom bułgarskim nie jest np. znany pol
ski dorobek z zakresu analiz zawartości). Niemniej uwa
żamy, że warto się zapoznać z podejściem zaprzyjaźnio
nych badaczy do stale dyskutowanego także u nas pro
blemu. 

I mperialistyczne środki masowego komunikowania pełnią funkcję nosicieli 
idei wyrażanych określonym sposobem, środkami i formami przy użyciu — 

jako podstawowego tworzywa — słów rozmyślnie kojarzonych z określoną, 
uprzednio zaplanowaną społeczną inwersją. Te właśnie komponenty propa
gandy antykomunistycznej składają się na treść materiałów radiowych i praso
wych adresowanych do obywateli krajów socjalistycznych. Wspomniana treść 
jako nosiciel słów wcześniej zaplanowanej inwersji społecznej przy zastoso
waniu odpowiedniej analizy może ujawnić środki, formy i idee użyte przez 
przeciwnika. 

Zasadniczym, decydującym kryterium w analizie treści propagandy anty
komunistycznej jest klasowe, partyjne podejście, pozwalające na rozszyfro
wanie taktycznych i strategicznych kroków strony przeciwnej. Klasowo-par-
tyjne podejście w logicznej analizie propagandy wywodzi się ze sformułowań 
Marksa i Engelsa o klasowym charakterze ideologii w klasowym społeczeń
stwie. Pogląd Marksa na analizę treści prasy przeciwnika z pozycji bojowej 
ideologii proletariatu — ideologii marksistowskiej — zawarty jest w ręko-



pisie jego pracy „Wojna domowa we Francji" J). W chwili, gdy 18 marca 1871 
w Paryżu ogłoszono Komunę, Marks zaczął natychmiast gromadzić informacje 
o rozwoju wydarzeń we Francji i systematycznie zestawiać wyciągi z ponad 
35 gazet i czasopism. Dzięki temu, choć nie był naocznym świadkiem wyda
rzeń, dzięki studiowaniu prasy przeciwnika naukowo uogólnił doświadczenia 
Komuny we wspomnianym dziele. Klasowo-partyjne podejście Marksa do 
analizy propagandy przeciwnika wyznacza główny kierunek działania także 
przy współczesnych badaniach socjologicznych o podobnym charakterze, sy
stematyzacji i klasyfikacji materiałów wg ogólnych tendencji historycznych. 

Prace Marksa nad systematyzacją i klasyfikacją są dziś szczególnie aktual
ne. W wiele lat po nim niektórzy filozofowie zachodni, jak Lasswell czy 
Berelson, uważając się za odkrywców analizy treści, powtórzyli idee Marksa 
0 systematyzacji i klasyfikacji twierdząc, że „analiza treści zostaje uwień
czona powodzeniem lub zawali się pod ciężarem własnych kategorii"2). Nie
mniej ze względu na idealistyczne poglądy, nie pojęli istotnego sensu jedno
ści analizy ilościowej i wartościowej. 

Kategorie, to zaplanowane wcześniej systemy i klasyfikacja problemów 
poddawanych analizie. Genialna praca Marksa „Wojna domowa we Francji" 
udowodniła jeszcze przed stu laty, że analiza treści jest owocna, albo nie da 
wyników, w zależności od systematyzacji i klasyfikacji problemów (lub ka
tegorii), które równocześnie stanowią konieczny warunek wyjaśnienia pozycji 
1 ujęcia problemu. 

Partyjność, podejście klasowe w walce ideologicznej nie są dowolnością, 
lecz naukowo ustaloną koniecznością. Siła teorii marksistowskiej tkwi w tym, 
że stanowi ona ostatnie słowo nauki społecznej, łączy głęboką naukowość 
z rewolucjonizmem. Zasadę partyjności propagandy, prasy, nie tylko w sensie 
programowym, ale i organizacyjnym, sformułował Lenin w czasie rewolucji 
1905 w znakomitym artykule „Organizacja partyjna a partyjna literatura". 
W ujęciu leninowskim zasada partyjności wymaga w pierwszym rzędzie ba
zowania na punkcie widzenia określonej grupy społecznej — klasy proleta
riatu, do którego należy przyszłość w rozwoju społeczno-historycznym. Ana
liza treści propagandy imperialistycznej przeciw krajom socjalistycznym po
dyktowana jest koniecznością obrony interesów klasy robotniczej, wszystkich 
ludzi pracy, potrzebą bezkompromisowej walki z ideologią burżuazyjną, 
a równocześnie jest ona w pełni zgodna z obiektywnymi prawami rozwoju 
społeczeństwa. Leninowski postulat jest pozycją wyjściową dla klasy robot
niczej w walce z ideologią brużuazyjną: „...z próbami znieważania marksizmu 
lub gmatwania polityki partii robotniczej będziemy walczyć nie szczędząc 
życia" 3). To leninowskie sformułowanie stawia wyraźne zadania przed analizą 
treści propagandy burżuazyjnej. 

Analiza treści propagandy antykomunistycznej spełnia określone cele zwią
zane z opracowaniem na podstawie rozszyfrowanej metodyki jednolitego 
programu globalnej strategii socjalizmu z myślą o otwarciu odwetowego, 
neutralizującego ognia w walce przeciw ideologii burżuazyjnej. 

P ołączenie przez Lenina wszystkich elementów nauki o poznaniu w dialek-
tyce materialistycznej zawiera głęboki sens. Dialektyka jest nauką o naj-

») Archiwum M a r k s a i E n g e l s a t. III—VIII, Moskwa 1934. 
=) Maurice D u v e r g e r : Introduction to the Social Sciences. London 1968, s. 114. 
») L e n i n : Polnoje Sobranije Soczynienij. Wyd. V, t. 43, s. 141. Moskwa 1964. 



ogólniejszych prawach obiektywnie istniejącego świata i myślenia. W każdej 
konkretnej nauce, np. w leninowskiej teorii propagandy, można ustalić okre
ślone prawidłowości. Leninowski postulat wychodzi z konkretnej analizy kon
kretnej sytuacji, rozwija tezą Marksa o sposobach naukowego abstrahowa
nia i jest skierowany przeciw temu, co Marks nazywał „formalną abstrak
cją". Podkreślał on niejednokrotnie, że „abstrakcyjna istota teorii" odgrywa 
rolę „tylko kierunkowych twierdzeń, tylko narzędzia do analizy konkretnych 
danych"4), że ,,zastosowanie wszelkich historycznych uogólnień w pojedyn
czym przypadku bez uwzględnienia specyficzności warunków tego właśnie 
przypadku staje się frazesem" 5). 

Wychodząc z gnoseologicznych korzeni teorii poznania Lenin praktycznie 
rozpracowuje po zwycięstwie Wielkiej Rewolucji Październikowej podstawy 
organizacyjne szeroko pojętych badań analizy treści propagandy burżuazyj-
nej przeciw młodej republice radzieckiej po to, aby jasne było „zadanie mar
ksistów... umiejętność odcięcia tendencji reakcyjnych, umiejętność prowadze
nia własnej linii i walki na całej linii z wrogimi nam siłami i klasami"6). 
„Nie możemy dać burżuazji możności rzucania na nas oszczerstw... Jeżeli 
idziemy do rewolucji socjalnej, to nie możemy do bomb Kaledina dodawać 
bomb kłamstwa" — mówił Lenin analizując problemy prasy na posiedzeniu 
WCIK 7 listopada 1917 w odpowiedzi na ataki mienszewików i eserowców 
o naruszeniu „wolności prasy" 7). 

Analiza treści propagandy burżuazyjnej skierowanej przeciw zdobyczom 
proletariatu, w pojęciu leninowskim, powinna być oparta na szerokiej podsta
wie, aby „zwalczyć wszelki opór kapitalistów nie tylko wojskowy i politycz
ny, ale i ideowy, najmocniejszy i największy" 8 ) . Propaganda prowadzona 
przez organa imperialistyczne przeciw narodom krajów socjalistycznych jest 
bardzo zróżnicowana. Jej reakcyjna istota pogłębia się stale pod działaniem 
behawiorystycznych i freudowskich koncepcji o przemożnym wpływie na za
chowanie człowieka, „ich działania przeciw nam przybrały formę mniej wo
jenną, ale w niektórych wypadkach cięższą i niebezpieczeniejszą dla nas"9). 
Ta forma w niektórych wypadkach niebezpieczeniejszą wymaga gruntownego 
badania jej we wszelkich możliwych aspektach; „...trzeba dobrze znać swego 
wroga" — podkreśla Lenin 10). Wiedza ta nie jest celem samym w sobie, jest 
niezbędna dla należj^tego ukierunkowania całego aparatu propagandy prowa
dzonego przez partię. Badanie treści propagandy burżuazyjnej nie powinno 
mieć charakteru przypadkowego czy chałupniczego, w ujęciu leninowskim 
wymaga ono oparcia na podstawach naukowych. Wiąże się z tym sugestia 
utworzenia specjalnego instytutu, który winien zająć się efektywną analizą 
kierunków działań propagandowych ośrodków imperialistycznych. 

Lenin pisał: „Historia niesie ze sobą i nowe fakty i nowe sposoby badania 
wymagające dalszego rozwoju teorii"u). W leninowskim projekcie instytut, 
który winien zajmować się analizą treści propagandy antykomunistycznej na
zywany jest „biurem". „Biuro to... prowadziłoby dla nas systematyczną na
ukową pracę zbierania materiału literackiego i prasowego oraz opracowywa-

*) L e n i n : Dzieła t. 4, s. 83. 
5) L e n i n : Dzieła t. 35, s. 373. 
«) L e n i n : Dzieła t. 18, s. 364. 
T) L e n i n : Dzieła t. 35, s. 54. 
8) L e n i n : Dzieła t. 41, s. 406. 
*) L e n i n : Dzieła t. 43, s. 4. 
10) L e n i n : Dzieła t. 43, s. 139. 
") L e n i n : Dzieła t. 4, s. 202 



nie go pod kątem dwóch podstawowych i zasadniczych problemów: a) impe
rializmu międzynarodowego, b) międzynarodowego ruchu robotniczego.... Biu
ro powinno by systematycznie śledzić całą literaturę międzynarodową, przede 
wszystkim gazety i zestawiać spisy cennych książek i publikacji na okre
ślony temat... Najważniejszą sprawą byłoby prawidłowe wyszczególnienie 
i podział problemów na grupy... Cały ten materiał będzie służył bezpośrednio 
sprawie kształtowania agitacji i propagandy... Bez niego pozbawieni jeste
śmy oczu, uszu i rą'k do działania w międzynarodowym ruchu i postępujemy 
przypadkowo, zależni (w zakresie informacji) od tego kto najbliżej, kto pod 
ręką, kto przypadkowo przyszedł, przypadkowo opowiedział itp.'12) 

rr\ en leninowski plan oparcia na naukowych podstawach sprawy wyboru 
-Ł i badania treści propagandy imperialistycznej brzmi dziś nie tylko aktual

nie, ale też wskazuje na wiele słabości, które rzutują ujemnie i utrudniają 
praktyczne decydowanie o niektórych problemach agitacji i propagandy. Teraz 
też zdarzają się wypadki, że analiza treści propagandy burżuazyjnej przeciw 
krajom socjalistycznym nie jest oparta na naukowych podstawach, jesteśmy 
często zależni od tego kto przypadkowo czytał, przypadkowo opowiedział, 
przypadkowo zanotował. Bezspornie prowadzi to do sytuacji, która odbija się 
na naszych „oczach, uszach, rękach" — na uchwytnych konkretnych środkach 
walki przeciw ideologii burżuazyjnej. Leninowska metodologia rozwoju badań 
treści propagandy wrogiej proletariatowi poprzez klasyfikację materiałów pod 
określonym kątem ma specjalne znaczenie. Lenin nakreśla podstawy metody 
logicznej analizy treści propagandy imperialistycznej, aby „wyszczególniać 
i grupować te problemy prawidłowo". Postulat zestawienia spisów materia
łów propagandowych, ich uszczegółowienia i ich podziału na grupy wskazuje, 
iż niezbędne jest zastosowanie metody ściśle związanej z systematyczną pracą 
naukową nad treścią. „Byłoby bardzo wskazane... systematycznie prześledzić 
ważniejsze dążenia, ważniejsze taktyczne metody, ważniejsze kierunki. Syste
matyczne porównanie, systematyczne badanie tego, jak oni organizują się 
i jak posługują się tym czy innym przypadkiem... to nie ogólna teoria, to 
praktyczna polityka i tutaj właśnie widać, czego wróg się nauczył" 13). 

Oczywiście problematyka metody badań treści imperialistycznej propa
gandy i ideologii wrogiej proletariatowi interesuje głęboko Lenina. Udosko
nala on też metody badań: poza detalizacją i grupowym podziałem problemów 
drugi krok to pomyślne analizowanie treści w procesie pracy naukowej — 
systematyczne śledzenie zasadniczych dążeń, ważniejszych taktycznych me
tod, badanie ważniejszych kierunków. I to jednak nie wystarcza — analiza 
wymaga systematycznego porównywania, systematycznego badania tego, jak 
oni organizują się i czym posługują w takim czy innym wypadku. (Podkr. GD). 

Lenin określa więc to podejście jako praktyczną politykę, z której można 
wnioskować o tym, czego nauczył się wróg. Leninowskie tezy określają całość 
modelu badań wrogiej propagandy imperialistycznej, który powinien obejmo
wać: 

1. Naukową organizację wyboru i badania treści źródeł propagandy imperia
listycznej; 

1:) L e n i n : Dzieła t. 53, s. 117—llîî. 
") L e n i n : Dzieła t. 44, s. 44. 



2. Wykorzystanie współczesnych statystycznych i socjologicznych metod deta-
lizacji i grupowania prob lemów 1 4 ) , 

3. Systematyczną obserwację podstawowych kierunków działania instytutów 
prowadzących propagandę antykomunistyczną, ich najważniejszych metod 
taktycznych i najważniejszych kierunków działania. 

T T 7 ychodząc z tych założeń Lenin dążył do tego, aby w państwie socjali-
» V stycznym stworzyć podstawy naukowego podejścia do badań wrogiej mu 

propagandy i sam daje przykład, jak należy to robić: rozpatruje charakter 
materiałów Press-Association, Reutera, Nation, Timesa i innych źródeł propa
gandy burżuazyjnej 1 5 ) , żąda „spisu broszur i artykułów we wszystkich języ
kach, które teoretycznie mogą zainteresować" 1 6 ) , zwraca uwagę, że „nie do 
wybaczenia jest fakt, iż tak źle nas informujecie... w pełni można to wszyst
ko zorganizować i należy" 1 7 ) . Pod jego kierunkiem i dzięki jego staraniom 
po raz pierwszy na świecie organizuje się opartą na podstawach naukowych 
pracę badawczą ideologii wrogiej proletariatowi drogą nasłuchu audycji radia 
zagranicznego, analizuje się ich treść: „...przechwytujemy zagraniczne radio — 
w tych dniach miałem możność zapoznać się w radiu z audycją, którą na
dał grabieżczy francuski rząd — walcząc z bolszewikami i podtrzymując ich 
przeciwników Francja po dawnemu dzierży wysoko właściwy jej <ddeał wol-
ności». Spotykamy się z tym na każdym kroku, to ich główny ton w pole
mice przeciw nam" 18); „nasze radiostacje — podkreśla znów Lenin — przej
mują radiotelegramy Carnarvona (Anglia), Paryża i innych stolic europej
skich. Paryż teraz to centrum światowego spisku imperialistów i jego radio 
bywa często szczególnie interesujące. Przed paroma dniami 13 września radio 
rządowe tego ośrodka światowego imperializmu doniosło wszystkim krajom 
o wydaniu nowej książki znanego renegata, wodza II Międzynarodówki Ka
rola Kautsky'ego przeciw bolszewikom. Milionerzy i miliarderzy nie darmo 
puszczają w ruch swoje rządowe radia. Uważali oni za niezbędne zawiadomić 
wszystkich o nowej kampanii Kautsky'ego. Chwytają się wszystkiego w walce 
z narastającym komunizmem — wszystkiego, nawet słomki, nawet książki 
Kautsky'ego. Z serca dziękujemy francuskim milionerom — znakomicie po
magają propagować bolszewizm! Pomagają nam wystawiając na śmieszność 
filisterskie gromy Kautsky'ego przeciw bolszewikom" 19). 

Badanie treści propagandy imperialistycznej w wojnie psychologicznej 
uzbraja naszą partyjną propagandę w wiedzę o taktycznych i strategicznych 
pociągnięciach wroga. „Nie możemy poddać tonu agitacji póki nie wiemy 
czegoś konkretnego" — podkreślał Lenin £0). Ta określona wiedza stanowi źró
dło badania planów i działalności wroga klasowego. 

T akie powinno być podejście do badań strumieni informacyjnych dywersji 
" ideologicznej z myślą o otrzymaniu wszechstronnej, pełnej informacji umoż
liwiającej podjęcie kierowniczych decyzji w systemie masowych środków ko-

u) L e n i n daje nam tu doskonały przykład w sv/tj pracy „Statystyka i socjologia''. 
Dzieła t. 34, s. 349—356. 
I5) L e n i n : Dzieła t. 43, s. 123. 
") L e n i n : Dzieła t. 50, s. 194. 
17) L e n i n : Dzieła t. 51, s. 75. 
ls) L e n i n : Dzieła t. 39, s. 182. 
") L e n i n : Dzieła t. 39, s. 182. 
:'л) L e n i n : Dzieła t. 41, s. 340. 



munikowania w krajach socjalistycznych? Znana nam jest procedura, do 
której na danym etapie sprowadza się ta praca. Ustala się mianowicie fakty 
w określonych strumieniach, przelicza je lub grupuje, w najlepszym wypadku 
ustala się ich związki z pojęciami naukowymi. Ten sposób jest najbardziej 
rozpowszechniony, przy jego pomocy zestawia się przeglądy informacji, spra
wozdania itp. Klasycy marksizmu-leninizmu, rozpatrując metodologię analizy 
zjawisk liczą, że w stadium opisu fakty zaledwie zaczynają „ożywać". Jeśli 
znajomość faktów sprowadza się jedynie do ich opisu, to o żadnym gnoseo-
logicznym znaczeniu faktu, o sensie poznania istoty zjawisk i zdarzeń nie 
może być mowy. Fakty na zawsze pozostałyby „nieme". Na ogół uważa się, 
że objaśnienie danych faktów oznacza ustawienie pojedynczego faktu w obiek
tywnie istniejącej przyczynowo-celowej wzajemnej łączności z innymi fak
tami, całokształtem znanych faktów. Tylko tą drogą w walce z ideologią bur-
żuazyjną można zmusić fakty do „mówienia" językiem obiektywnej prawdy. 
Jeśli fakty dobrane są przypadkowo jako oddzielne przykłady, to w najlep
szym razie mogą one ilustrować jakąś myśl, nie ujawniając jednakże jej 
istoty. 

Dobrze znany jest stosunek Lenina do podejścia tego typu. Stwierdza on 
stanowczo, że nie ma bardziej bezcelowej drogi, jak wyciąganie oddzielnych 
fakeików jako przykładów z zakresu zjawisk społecznych. Dobór przykła
dów zdaniem Lenina — jest łatwy, ale też jest pozbawiony znaczenia. Potępia 
on też wyrywanie faktów z kontekstu bez związków z całością, w oderwaniu 
i w sposób dowolny. Dla logicznej analizy tendencji dywersji ideologicznej 
burżuazyjnych masowych środków komunikowania punktem wyjścia jest to, 
co Lenin włącza w teorię poznania materializmu dialektycznego: badanie for ni 
i praw myślenia, tj. to, co nazywamy logiką. Samo pojęcie odbicia rzeczywi
stości, stanowiące istotę poznania, jest niemożliwe bez analizy tych forrn 
i praw, które rządzą światem. Lenin nieprzypadkowo uważa za zwulgaryzo
wany marksizm takie podejście do nauki o poznamu, do teorii poznania, 
które próbuje sprowadzić złożony i wielostronny proces poznawczy jedynie do 
kwestii odbicia, ignorując logikę myślenia, logiczny proces poznania, formy 
i prawa myślenia. W logicznej analizie tendencji dywersji idelogicznej spe
cjalne znaczenie ma to właśnie leninowskie sformułowanie, ponieważ w celu 
podjęcia w pełni słusznej, alternatywnie najlepszej decyzji kierowniczej 
w działalności ideologicznej nie wolno sprowadzać sprawy do tego, co kon
kretnie odzwierciedla się w izolacji od kwestii, jak odzwierciedla się, w ja
kich formach, według jakich prawideł, ignorując przy tym logik? myślenia, 
logiczny proces poznania, form i praw myślenia. 

Niektórzy specjaliści z dziedziny propagandy i ideologii, pracujący trady
cyjnymi metodami i badający tendencje dywersji ideologicznych burżuazyj
nych masowych środków komunikowania, uważają niemal za bluźnierstwo. 
za anachronizm sprowadzanie pewnych często spotykanych kategorii, wyko
rzystywanych przez naszego przeciwnika ideologicznego, do symboli i kodów, 
które pozwoliłyby na maksymalne zmatematyzowanie badanego procesu, 
w celu wyjaśnienia jego prawidłowości. Sytuacja nie jest nowa. Przedstawi
ciele ścisłej nauki, fizyki, z powodzeniem np. w ciągu stuleci stosowali po
jęcia o wyobrażalnym świecie atomów, chociaż nikt nie mógł skontrolować 
ich przewidywanych właściwości. Na protesty filozofów przeciw takiej nie-
racjonalistycznej procedurze zazwyczaj mało zwracali uwagi. (Jest to dobry 
przykład pozycji scharakteryzowanej przez E. Wignera jako „niepojęta efek-



tywność matematyków w naukach przyrodniczych".) Teraz na odwrót, wąt
pliwości budzi wykorzystanie matematyki w naukach społecznych 2 1 ) . 

A naliza treści antykomunistycznej propagandy i propagandy prasowej zmu
sza do sięgnięcia po nowe środki. Analiza sama przez się stanowi swoiste 

„przegrupowanie tekstu zgodnie z konceptualnym schematem badacza" —). 
Podobnie jak przy każdej innej analizie naukowej tu także uogólnia się 
fakty. Trzeba przy tym dodać, że i w tym wypadku niezbędna jest logika 
podobnie jak przy naukowej analizie poznawczej. Wpierw opracowuje się 
system programowania badań, przygotowując system informacyjno-logiczny 
z określonym celem i hipotezami, który polega na sformułowaniu poszukiwa
nych kategorii. Znalezienie lingwistycznych analogów tekstu w takim syste
mie pojęciowym stanowi główną trudność i swoistość analizy treści, która 
jest jądrem systemu informacyjno-logicznego. W badanych tekstach docelowa 
funkcja modyfikuje się: słowa wyrażają zachowanie się i myśl, są rzeczywi
stą przekładnią pragnień. Te właśnie przekładnie pozwalają nam w wyniku 
analizy na scharakteryzowanie różnych sposobów i metod stron uczestniczą
cych w komunikowaniu, określanie prawdopodobnej dynamiki ich zachowania 
się, przewidywanie wyników możliwego alternatywnego oddziaływania infor
macji. Tak np. w jednym systemie informacyjno-logicznym możemy badać 
treść materiałów pochodzących z masowych środków propagandy i informa
cji, które okazują się odbiciem dynamiki norm, wartości, standardów egzy
stujących w danym systemie społecznym. Stanowisko, z którego rozpatruje 
się treść badań strumienia informacyjnego jako źródła interesującej nas in
formacji, uwzględnia obiekt badania jako wielowymiarowe ciało informacji 
z praktycznie nieograniczonymi ilościowymi modyfikacjami. 

Co mogłoby posłużyć tu jako jednostka analizy? Praktycznie wykorzy
stując analizę treści do badania strumienia informacyjnego niosącego dywer
sję ideologiczną przez radio lub prasę propagandową, moglibyśmy wyrazić 
najczęściej spotykane jednostki analizy jako „słowo-symbol". „sytuacje", ..te
mat" itp. W procesie badania w pierwszej kolejności zgłębia się uwagę in
spiratora dywersji ideologicznej przywiązywaną do określonych jednostek 
(częstotliwość użycia w analizowanej masie) i ocenę, która im towarzyszy 
w tekście. I ta kwestia, i inne w procesie analizy podlegają wyliczeniu. Przy 
obliczaniu danego strumienia informacyjnego przy pomocy określonego sy
stemu informacyjno-logicznego niezbędne jest uwzględnianie wzajemnego 
wpływu pojedynczych ogniw łańcucha informacyjnego, którym jest treść 
podlegająca badaniu. Badacz winien szczególnie uważnie obserwować wza
jemne wpływy i zależności tej treści od różnych grup i wariantów, od cna-
charakterystyki sytuacji, charakterystyki nadawcy, charakterystyki środków 
i kanałów przez niego wykorzystywanych, charakterystyki audytorium. Oczy
wiście zależność treści od każdej z tych grup jest różna. Treść badana syste
mem informacyjno-logicznym w największym stopniu zależy od charaktery
styk sytuacji komunikatora, środków i kanałów, jak i od sfery produkcji 
tej treści. 

S1) Matiematiczeskije mietody w socyalnych naukach. Moskwa 1973 M a n d e l b r o t : 
Tieorija informacyi i psicholingwistiki: tieorija czastot slow, s. 319. 
:-) W. J. J a d ó w : Mietodologiczeskije procedurv socyołogiczeskich issledowanij. Tartu 
193C, s. 161. 



reść materiałów propagandowych może być badana dwojakim sposobem. 
-L Pierwszy jest szeroko znany: to analiza wartości — przy czym każdy ma

teriał, każda informacja rozpatrywane są pod względem treści. Wyjaśnia się, 
co ciekawego w nich zawarto. Drugi sposób — to analiza wartościowo-i lo-
ściowa, zakładająca formalizację materiału po to, aby był on rozczłonkowany 
na umowne jednostki, klasy, aby w następstwie jednoznacznie została okre
ślona każda klasa i następujące opracowania statystyczne23). 

G. A. Zdrawomys łow 2 i ) określa analizę treści jako naukowe uzasadnienie 
sztuki czytania między wierszami. Metodyka analizy treści opracowana spe
cjalnie dla celów amerykańskiego wywiadu, zdaniem Zdrawomysłowa, „oka
zała się całkiem skuteczna, stała się ważnym elementem pośredniej informa
cji o położeniu przeciwnika w czasie II wojny światowej. Na podstawie 
content analysis anglo-amerykańskiemu wywiadowi udało się przepowiedzieć 
wiele ważnych akcji politycznych podejmowanych przez klikę hitlerowską 
tak w dziedzinie polityki wewnętrznej jak zewnętrznej" -5). 

Praktyczne przygotowanie organizacyjne analizy treści w badawczych 
ośrodkach propagandy państw imperialistycznych sprowadza się głównie do 
stworzenia określonego modelu analizy26). Przez model rozumie się tu kon
strukcję występującą w charakterze analogu obiektu badań. Model tworzy 
się wtedy, gdy sam obiekt nasuwa trudności badawcze uniemożliwiające 
bezpośredni eksperyment. Im bardziej złożony jest proces, tym bardziej zło
żony model. „Jeśli model ma z oryginałem identyczną fizyczną naturę, ma
my wtedy do czynienia z modelowaniem fizycznym. Model może być oparty 
na zasadzie modelowania matematycznego, jeśli ma on inną naturę, ale jego 
funkcjonowanie można opisać systemem równań" 2 7 ) . 

Struktura analizy i lościowo-jakościowej może być pomyślnie zbudowana, 
jeśli pamiętamy, że analiza treści jest odwrotną stroną podejścia empirycz
nego i zakłada szczegółowy, wcześniej ustalony system kategorii. Zasadnicza 
praca przy rozpatrywaniu tekstu jest drugorzędna w porównaniu z formuło
waniem kategorii. Ostatecznie stopień pożytku z analizy zależy od struktury 
analitycznej. 

Różnorodność kategorii może nie mieć końca i niemal zawsze możliwe jest 
stworzenie nowej kategorii w każdej konkretnej analizie. 

Formułowanie kategorii składa się z trzech etapów. Przede wszystkim po 
gruntownym badaniu tekstu i zgłębieniu problemów formułuje się roboczą 
hipotezę. Dalej następuje jej transformacja w kategoriach analitycznych. Po 
trzecie, niezbędne jest stworzenie ścisłych i bardzo szczegółowych prawideł 
prowadzenia analizy, aby każdy uczestnik badania rozumiał to samo i odnosił 
elementy analizy do kategorii w sposób identyczny. Na podstawie opracowa
nej wcześniej formuły dokonuje się analiz materiałów propagandowych, aby 
stwierdzić efektywność stworzonego modelu i ustalić prawidła w świetle 
wykonanej pracy oraz — jeśli to niezbędne — wyel iminować niektóre kate
gorie. Na podstawie kilku takich prób wykonanych wcześniej można osiąg
nąć zadowalający stopień ścisłości. 

=*) W. J. J a d ó w : o niekotorych primierach i mietodach issledowanija w obłasti pro
pagandy. Problemy naucznogo kommunizma (wyd. II), Moskwa, „Mysi" 1908. 
"*) Mietodołogija i procedura socyołogiczeskich issledowanij. Moskwa, „Mysi" 1959. 
=5) Op. cit., s. 152. 
:e) M. D u v e r g e r : Op. cit., s. 114. 
:1) A. G. S p i r к i n : Kurs marksistskoj fiłosofii, ,.Mysl" 1964, s. 242. 



Zazwyczaj w próbnych analizach treści szuka się potwierdzenia solidności 
i niezawodności kategorii, udowadniając niezbędność tych cech kategorii 
używanych przy analizie treści M. Duverger podkreśla, że „instrument do 
mierzenia okazuje się zawsze dokładny, jeśli mierzy rzeczy jednakowe i tym 
samym sposobem niezależnie od tego, kto się nim posługuje" 2 8 ) . Napotykane 
trudności polegają na tym, że nie istnieje uniwersalna skala miar. 

Kategorie stosowane w analizie treści zawsze ustala się w zależności od 
przedłożonego materiału propagandowego. Sformułowanie, które określa cha
rakter kategorii i na którym później opiera się sama kategoria i jej miejsce 
w analitycznym schemacie, to jeden ze szczególnie odpowiedzialnych i zasad
niczych momentów procesów analizy treści. 

л T T literaturze krajów socjalistycznych opracowanie problemów związanych 
V Y z analizą treści znajduje się jeszcze praktycznie w studium początko

wym. Z tego względu zasługuje na specjalną uwagę jedna z pierwszych prób 
wykorzystania metody analizy treści cytowana w Biuletynie Informacyjnym 
SSA nr 9, Moskwa 1968, „Ilościowe metody badań społecznych". Niektóre 
aspekty procesu analizy treści rozpatrywane są w cytowanej książce 
A. G. Zdrawomysłowa z 1969 r. i w artykule W. A. Piramidina w Wiestniku 
Moskowskogo Uniwiersitieta (1970, nr 1) „Gazieta как obiekt cennostnogo 
otnoszenija". Nowy kierunek, odpowiadający zadaniom współczesnym socja
listycznej propagandy w zakresie badań analizy treści gazet radzieckich, ma
teriałów radiowych i telewizyjnych, stosowany był w Instytucie Badań Spo
łecznych A N ZSRR pod kierunkiem D. A. Gruszina. Tutaj w charakterze pod
stawowej jednostki badania stosuje się „opinie" (podstawowe idee wywodu 
logicznego)29). 

Pierwszych kroków w teoretycznym i politycznym opracowaniu metodyki 
analizy treści materiałów wykorzystywanych i rozpowszechnianych przez 
środki propagandy i oddziaływania w krajach socjalistycznych dokonuje się 
na podstawie własnej propagandy przeznaczonej dla audytorium wewnętrz
nego. Co się tyczy badań antykomunistycznej propagandy państw imperia
listycznych przeciw krajom socjalistycznym, to większość tego, co zrobiono, 
oparta jest na podejściu subiektywno-intuicyjnym. Wielu badaczy, przyzna
jąc nieefektywność swej metody, szuka dowodów ukierunkowania propagandy 
antykomunistycznej przeciw krajom socjalistycznym, uogólniając, powtarza
jąc i analizując przede wszystkim teoretyczne koncepcje inspiratorów i stra
tegów wojny psychologicznej. W nieznacznej mierze lub w ogóle nie korzysta 
się z materiału propagandowego opracowanego przez ośrodki ideologiczne 
państw imperialistycznych i rozpowszechnianego przy pomocy współczesnej 
techniki przez prasę, radio i telewizję. 

Stworzenie modelu logicznej analizy treści propagandy antykomunistycznej, 
w którym analityczna struktura kategorii zestawiona jest tak, aby dojść do 
maksymalnie obiektywnych wniosków odzwierciedlających teoretyczne i prak
tyczne kierunki propagandy burżuazyjnej, jest g łównym pierwszoplanowym 
zadaniem badań. Praca przy rozpatrywaniu tekstu w porówanniu z tworze
niem modelu ma raczej znaczenie wtórne. Teoria marksistowsko-leninowska 
jest mocnym fundamentem, na którym można opierać kategorie wchodzące 

:s) M. D u v e r g e r : Op. cit.. s. 122. 
:»> Woprosy FUosofii 1970, nr 7 i 8. 



w strukturę analityczną, jeśli nie podchodzi się do całego procesu analizy em
pirycznie. Tylko na podstawie teorii marksistowsko-leninowskiej można zbu
dować model analizy treści, który nie rozerwie dialektycznej jedności między 
ilością i jakością. 

Otrzymane taką drogą wyniki nie odzwierciedlają intuicyjnych przypusz
czeń, lecz odpowiadają ściśle zasadom naukowym. 

Tłum. z rosyjskiego Zofia Lewartowska 



Zeszyty PRASOZNAWCZE 
Kraków 1975 R. XVI, nr 3 (65) 

ZYGMUNT KOPER 

NIECO UWAG O ORGANIZACJI PRACY 
REDAKCJI GAZET ZAKŁADOWYCH 

W poprzednim numerze ZESZYTÓW otwarliśmy zamie
rzony cykl publikacji na temat prasy zakładowej arty
kułem poświęconym jej ogólnej charakterystyce. Obec
nie drukujemy wypowiedź redaktora jednej z gazet. Cykl 
będziemy kontynuowali. 

W prasie zakładowej nie występują jednolite modele organizacyjne. Swoje 
piętno na organizacji pracy redakcji gazety zakładowej wywiera charakter 
zakładu, rodzaj branży, której gazeta ma służyć. 

Różny jest poziom gazet zakładowych i stopień ich organizacji. Lepszą or
ganizację mają pisma wychodzące w dużych zakładach, związanych z mia
stami albo ich dzielnicami, gdzie spełniają rolę wydawnictw lokalnych. Do 
najlepiej zorganizowanych w kraju gazet zakładowych zalicza się Naszą Try
bunę (Poznań), Profile (Bydgoszcz), Tarnowskie Azoty (Tarnów) i Wiadomości 
Fabryczne (Rzeszów). 

Zasady wydawania 

Pierwszeństwo w uzyskaniu zgody na wydawanie pism zakładowych na 
podstawie wniosku wydawcy, zaopiniowanego przez odpowiednią instancję 
PZPR i związku zawodowego mają duże przedsiębiorstwa o szczególnym zna
czeniu dla życia gospodarczego i społecznego kraju, chociaż mogą uzyskać 
akceptację także inne zakłady, które zatrudniają co najmniej 3 tysiące pra
cowników i gwarantują redakcjom gazet odpowiednie warunki pracy. Nowa 
gazeta nie powinna ukazywać się z mniejszą częstotliwością niż co 2 tygod
nie, zaś wydawanie miesięcznika uważa się za stan przejściowy. 

Pisma zakładowe działają pod ideowo-politycznym kierownictwem komite
tów partyjnych, są organami samorządów robotniczych. Wydawane są jeszcze 
gazety będące organami K Z PZPR. Gazety działają na podstawie regułami-



nów, które zatwierdzają KSR-y, a w świetle uchwały CRZZ także rady pro
gramowe w przypadku pism międzyzakładowych. 

Gazety są wydawane przez zakłady pracy, kombinaty lub .vielkie organiza
cje gospodarcze, które pokrywają koszty papieru i druku, opłacają dzienni
karzy i personel pomocniczy, redakcję techniczną i korektę, zapewniają pie
niądze na honoraria autorskie oraz lokale dla redakcji wraz z niezbędnym 
wyposażeniem. 

Pisma zakładowe są kolportowane na zasadach odpłatności, chociaż trafiają 
się jeszcze gazety rozprowadzane bezpłatnie wśród załóg, jak Elektroda (Ra
cibórz) czy Radiowiec (Warszawa). Prenumerata wymaga dobrowolnych i in
dywidualnych deklaracji pracowników' zgłoszanych każdego roku. Dochody ze 
sprzedaży gazet tworzą fundusz redakcyjny. Spośród analizowanych tu gazet, 
wydawanych w zakładach przemysłu chemicznego, redakcje Tarnowskich 
Azotów, Siarki, Trybuny Kędzierzyńskich Azotów, Żocia Blachowni, część 
swoich nakładów przeznaczają do sprzedaży w kioskach „Ruchu", natomiast 
Stilon Gorzowski jest dostępny w tzw. kioskach uczciwości w wydziałach pro
dukcyjnych i usługowych przedsiębiorstwa. 

Miejsce gazety w strukturze przedsiębiorstwa 

Różnie jeszcze bywa z miejscem gazety zakładowej w strukturze organiza
cyjnej przedsiębiorstwa. Prawie każdy zakład stosuje inny wariant roz
wiązania; potwierdziły to również przeprowadzone badania. Mimo tej róż
norodności można wyodrębnić dwa modele: 1. gazeta należy do działu wy
dawnictw i propagandy lub działu informacji zakładowej i jej administra
cyjna podległość jest wielostopniowa albo 2. tworzy samodzielną placówkę 
wraz z radiowęzłem i podlega bezpośrednio dyrektorowi naczelnemu. W obu 
przypadkach są możliwe różne uregulowania szczegółowe. 

Pierwszy model reprezentują Tarnowskie Azoty, Nasze Sprawy, Oświęcim
ski Chemik i Echo Załogi. Nie jest to najlepsze rozwiązanie, bo przełożonym 
redaktorów jest najpierw kierownik działu, potem szef gospodarki pozaope-
racyjnej, dyrektor do spraw7 administracyjno-socjalnych i wreszcie dyrektor 
naczelny. Dochodzi do zatargów z kierownikami działów na tle ambicjonal
nym (pisanie do gazet) czy w sprawach administracyjnych (przepisywanie 
tekstów). Najlepiej jeszcze, gdy szefem działu i redaktorem naczelnym gazety 
jest jedna osoba. Tak właśnie jest w Tarnowie. 

Mniej kłopotów sprawia drugi model. Samodzielne komórki prasowo-ra-
diowe tworzą wraz z radiowęzłami redakcje Siarki, Życia Blachowni, Try
buny Kędzierzyńskich Azotów, Elektrody i Stilonu Gorzowskiego. Redaktorzy 
kontaktują się bezpośrednio (z wyjątkiem Trybuny Kędzierzyńskich Azo
tów, która podlega dyrektorowi do spraw socjalnych i Elektrody znajdującej 
się w pionie dyrektora do spraw ekonomiezno-handlowych) z dyrektorem na
czelnym, mogą szybciej załatwić wiele spraw, mają lepszy dostęp do źródeł 
informacji. Pozytywnie mówią o tym rozwiązaniu redaktorzy naczelni: „Nie 
jesteśmy absorbowani do innych prac, mamy czas na doskonalenie działalno
ści dziennikarskiej." 

Czy gazetami interesują się dyrektorzy? W Tarnowie np. dyrektor zakła
dów widzi w gazecie swego pomocnika, dba o warunki pracy zespołu dzień-



nikarskiego, a nawet sam pisze, zaś w Raciborzu szef przedsiębiorstwa inspi
ruje tematy publikacji, spotykając się co jakiś czas w tym celu z redaktorem 
naczelnym, pomaga pismu w otrzymywaniu przezeń odpowiedzi na interwen
cje i egzekwuje załatwienie spraw postulowanych przez Elektrodę. Są jednak 
zakłady, których dyrektorzy niewiele interesują się gazetami. 

Gazety zakładowe korzystają ze swobody w podejmowaniu tematów pra
sowych i mogą liczyć na pomoc władz administracyjnych w załatwianiu 
spraw socjalno-bytowych. Dalszym krokiem naprzód w tych sprawach jest 
uchwała Prezydium CRZZ, która stwierdza, że w strukturze organizacyjnej 
przedsiębiorstwa gazeta wraz z radiowęzłem tworzy komórkę prasowo-radio-
wą podległą administracyjnie bezpośrednio dyrektorowi naczelnemu. Posiada 
ona niezbędną samodzielność i niezależność w zakresie dostępu do źródeł in
formacji i możliwości podejmowania tematów krytycznych. 

Tyle postanowienia uchwały. Czy jednak zakłady zechcą zrezygnować 
z wygodnych im działów informacji i propagandy, w których składzie pozo
stają gazety? Uchwałę CRZZ wydano w celu stworzenia lepszych warunków 
pracy dziennikarzom zakładowym. Ten argument przeważyć winien nad róż
nymi oporami, uprzedzeniami co do nowych postanowień władz związko
wych. 

Kolegium redakcyjne 

Pracą redakcji gazety kieruje kolegium. Jest ono organem społecznym, 
a powinni należeć do niego przedstawiciele organizacji społeczno-politycznych, 
kierownictwa zakładowego oraz przodujący robotnicy, aktywni współpracow
nicy i korespondenci. Skład kolegium zatwierdza komitet zakładowy PZPR, 
dotychczas także KSR. Posiada ono, jako ciało doradcze i inspiratorskie, 
szerokie uprawnienia. 

Do zadań kolegium należy: 

1. W zakresie redakcyjno-publicystycznym: 
a) zatwierdzanie okresowych planów tematycznych gazety i czuwanie nad 

ich wykonaniem, 
b) opiniowanie ważniejszych publikacji, 
c) dokonywanie okresowych ocen wydanych numerów pisma. 
d) analizowanie opinii czytelników w sprawie treści gazety. 

2. W zakresie gospodarczo-finansowym: 
a) ustalanie form kolportażu pisma, 
b) zatwierdzanie rocznego preliminarza funduszu redakcyjnego, 
c) kontrolowanie gospodarki funduszem redakcyjnym w zakresie przestrze

gania cennika za prace autorskie, 
d) okresowe kontrolowanie wydatków i dochodów. 

Nadto kolegia planują akcje i kampanie prasowe oraz podejmują decyzje 
w sprawach wynikających z toku pracy redakcji. 

Tak określają zadania kolegiów uchwała Prezydium CRZZ i regulaminy 
niektórych gazet. 



Niektóre gazety mają aktywne kolegia, które zbierają się po zakończeniu 
zsyłki materiałów do drukarni i dokonują ich oceny oraz ustalają program 
następnego numeru (Życie Blachowni). Przewodniczący kolegium Trybuny 
Kędzierzyńskich Azotów zapoznaje się wcześniej z materiałami przeznaczony
mi do druku i później podczas posiedzenia przedstawia swoje uwagi, pro
pozycje. Kolegium Oświęcimskiego Chemika jest zespołem ludzi piszących. 
Wszyscy jego członkowie piszą, na posiedzenia przychodzą z gotowymi pro
pozycjami tematycznymi, które są dyskutowane. Zasługa to zespołu redak
cyjnego, który od lat walczył o taki właśnie charakter kolegium. Elektroda 
posiada kolegium szersze i węższe, to drugie bardziej operatywne. Pierwsze 
zbiera się raz na kwartał zatwierdzając ramowy plan gazety, zaś drugie, 
złożone z przewodniczącego, redaktora naczelnego i jednego członka (zawFsze 
ktoś inny), obraduje raz w miesiącu, aby dokonać oceny gazety i kontroli 
wyceny honorariów. 

Liczebność kolegiów w badanych redakcjach waha się od 8 do 15 osób. 
Obliczono, że w kolegiach analizowanych 9 gazet ukazujących się w zakła
dach chemicznych znajduje się 9 przedstawicieli PZPR (w tym 6 sekretarzy 
komitetów zakładowych), 6 reprezentantów rad zakładowych (m. in. sekretarz 
i zastępca przewodniczącego), 6 — rad robotniczych (2 sekretarze) i 6 — 
ZMS oraz 3 przedstawicieli SITPCh i po jednym — PTE, PTTK. Człon
kami kolegiów są także inżynierowie (5), robotnicy i pracownicy poszczegól
nych działów (10), technicy (3), ekonomiści (2), kierownicy działów kadr (3), 
kierownicy wydziałów lub działów produkcyjnych i pomocniczych (3), pra
cownicy przychodni lekarskich (2), oraz także dyrektor do spraw technicz
nych, mistrz, sekretarz POP, projektant, energetyk, socjolog, kierownik domu 
kultury, nauczyciel. W składzie kolegiów są redaktorzy naczelni, sekretarze 
redakcji oraz niektórzy redaktorzy wszystkich analizowanych gazet. 

Najbardziej zróżnicowane pod każdym względem jest kolegium Siarki. Je
go członkami są m. in. przedstawiciele K Z PZPR, Rady Robotniczej i Zakła
dowej, sekretarz POP, inżynier, projektant, szef działu kadr, kierownik wy
działu w kopalni, pracownicy przychodni lekarskiej i działu inwestycji, ko
respondent z kopalni. Natomiast w Tarnowskich Azotach skład personalny 
kolegium skompletowano stosownie do działów tematycznych tej gazety. 
Społeczny organ tworzą m. in. dwaj sekretarze K Z PZPR (jeden z nich zaj
muje się tematyką sportową), przedstawiciele Rady Rcbotniczej, Zakładowej 
i organizacji ZMS, inżynier i zarazem prezes Oddziału Zakładowego PTTK, 
pracownik SOWI i radny MRN (gazeta 2 kolumny poświęca sprawom miej
skim), pracownik zakładowej służby zdrowia, kierownik Zakładowego Domu 
Kultury (kolumna kulturalna). Pomagają oni w redagowaniu poszczególnych 
kolumn. 

W kolegium Oświęcimskiego Chemika brakuje przedstawicieli K Z PZPR, 
Rady Zakładowej, ale jest w nim mistrz, energetyk, ekonomista, kierownik 
działu. Jest to kolegium piszące. Rozwiązanie takie zostało podyktowane 
względami praktycznymi, gdyż redakcja została w składzie jednoosobowym. 

Sporo kontrowersji powoduje sama funkcja przewodniczącego kolegium. 
Kto winien nim być — redaktor naczelny, czy ktoś spoza zespołu dziennikar
skiego? W analizowanych gazetach funkcję tę pełnią redaktorzy naczelni tyl
ko w 3 przypadkach, zaś reszta przewodniczących rekrutuje się spośród 
sekretarzy K Z PZPR (też trzech), kierowników działów. 



Jeśli kolegium przewodniczy sekretarz K Z PZPR — mówią redaktorzy na
czelni — możemy łatwiej przeforsować wiele spraw, gazeta ma oparcie. Mówią 
inni: „Przy takim przewodnictwie krytyka prasowa ulega stępieniu", „jeśli 
przewodniczącym kolegium jest redaktor naczelny, to nie ma dwuwładzy". 
Ale też członkowie kolegium zazwyczaj akceptują wówczas to, co proponuje 
redaktor naczelny. Nie brak i takich stwierdzeń, że wiele zależy od tego, 
czy przewodniczący kolegium i redaktor naczelny potrafią współdziałać 
z sobą. 

Trudno więc o jakąś receptę, należy chyba stosować rozwiązania zróżnico
wane i elastyczne przy jednoczesnym uwzględnieniu lokalnych warunków 
i możliwości. 

Redaktor naczelny 

Szefa zespołu redakcyjnego powołuje i odwołuje konferencja samorządu 
robotniczego. Pozycja redaktora naczelnego gazety zakładowej zależy od wie
lu czynników, a na pewno od walorów osobistych, zdolności organizatorskich, 
wiedzy, umiejętności nawiązywania kontaktów z ludźmi, pasji społecznikow
skich. 

W analizowanych gazetach redaktorzy naczelni sprawują polityczne kierow
nictwo nad pismem, reprezentują redakcję wobec władz i czytelników, pro
wadzą politykę kadrową, kierują pracą zespołu redakcyjnego zgodnie z pla
nem i wytycznymi kolegium, przygotowują materiały na zebrania kolegium, 
kontrolują listy czytelników, czytają teksty, dokonując ich akceptacji i adiu
stacji, dbają o pozyskiwanie korespondentów i współpracowników, opiekują 
się pewnym zakresem tematycznym, ustalają honoraria autorskie, prowadzą 
gospodarkę redakcyjną, organizują kolportaż gazety. Ponadto redaktorzy na
czelni Siarki, Stilonu Gorzowskiego i Tarnowskich Azotów przewodniczą ko
legiom redakcyjnym. Jest to bardzo szeroki zakres obowiązków służbowych. 

Sekretarz redakcji 

Sekretarz redakcji gazety zakładowej koordynuje pracę redaktorów. We 
wszystkich badanych redakcjach sekretarze podejmują decyzje w sprawach 
organizacyjnych, planują tematykę bieżących numerów gazety, egzekwują 
wykonanie zadań, adiustują teksty i dbają o ilustracje, nawiązują kontakty 
z korespondentami, współpracują z redaktorem technicznym, korektą. 

Czynności te są często podejmowane także przez redaktora naczelnego lub 
wykonywane wspólnie. 

Funkcja sekretarza redakcji w prasie zakładowej nie jest wyraźnie spre
cyzowana, zaś zakres obowiązków dzieli on z redaktorem naczelnym. Ranga 
sekretarzy rośnie w tygodnikach i dekadówkach przy większej liczbie za
trudnionych dziennikarzy (Tarnowskie Azoty). Decydują tam o wielu spra
wach, są głównymi adiustatorami tekstów i koordynują spływ materiałów 
do drukarni. W małych redakcjach pozostają zazwyczaj w cieniu swych sze
fów i ograniczają się do udzielania im pomocy oraz przygotowywania włas
nych tekstów. 



Działy tematyczne 

Niektóre gazety zakładowe wyodrębniają kolumny poświęcone pewnej gru
pie tematów. Zazwyczaj taką kolumną, zawsze w tym samym miejscu ga
zety z odpowiednią winietą tytułową, opiekuje się jeden dziennikarz. Odpo
wiada on za jej układ tematyczny, dba o ilustracje, zamawia materiały u 
współpracowników i korespondentów, a następnie dokonuje pierwszej ich 
adiustacji. Koncepcja ta ma na celu uzyskiwanie lepszego doboru tematów, 
pozwala dziennikarzom osiągać specjalizację w określonej problematyce, mo
bilizuje ich do lepszej pracy. Natomiast danie im pewnej swobody decyzji 
czyni ich współodpowiedzialnymi za treść, poziom pisma. 

Tworzenie takich działów w gazetach zakładowych odbywa się według 
kryterium merytorycznego oraz częściowo terytorialnego. Najbardziej typo
we w tym względzie wśród analizowanych pism są Tarnowskie Azoty. Gazeta 
ma dział kulturalny i sportowy (po 1 kolumnie) oraz miejski (2 kolumny), 
stronę 3 uważa się za kolumnę publicystyczną. O podobnych działach tema
tycznych można mówić w odniesieniu do Trybuny Kędzierzyńskich Azotów 
(sport i kultura), Oświęcimskiego Chemika (sport), Echa Załogi (sport), Życia 
Blachowni (sport), Elektrody (sport i turystyka). 

Współpracownicy i korespondenci 

Każda gazeta zakładowa grupuje wokół redakcji korespondentów rekru
tujących się z różnych środowisk społecznych i zawodowych. Np. Wiadomości 
Fabryczne — organ samorządu rzeszowskiej WSK jest w około 60 procen
tach redagowany przez ludzi spoza zespołu redakcyjnego. Z ruchu korespon-
denckiego wyrosła grupa stałych informatorów, współpracowników. 

W analizowanych pismach największą liczbą korespondentów mogą pochwa
lić się Tarnowskie Azoty. Rejestr redakcyjny zawiera około 40 nazwisk, a do 
tego trzeba dodać kilkunastu współpracowników z zakładów i miasta. Piszą 
do gazety m. in. poseł na Sejm, inżynierowie, działacze partyjni, ekonomiści, 
radny MRN, sekretarze K Z PZPR, Rady Zakładowej i Robotniczej, sędzia, 
urzędnicy, kierownik ZDK, nauczyciele, dyrektor zakładów, ajent i naczelnik 
wydziału PZU. 

Trybuna Kędzierzyńskich Azotów ma kilkunastu współpracowników i tylu 
korespondentów (każdy z redaktorów zabiega o własnych współpracowni
ków), Oświęcimski Chemik — 15 korespondentów i kilku współpracowników 
(nie zdał egzaminu system przydzielania zadań partyjnych w zakresie pisa
nia do gazety), Siarka — 20 korespondentów z wydziałów systematycznie nad
syłających informacje, artykuły (istnieje plan pozyskania korespondentów 
stałych w poszczególnych zakładach i kopalniach), Zycie Blachowni — 8 ko
respondentów (m. in. kierownik działu planowania, sekretarz K Z PZPR), Echo 
Załogi — 30 korespondentów z trzech współwydających gazetę zakładów, Na
sze Sprawy — 28 korespondentów i 6 współpracowników (duża liczba kores
pondentów spośród robotników i młodzieży). 

Wydawać by się mogło, że na współpracy z korespondentami winny szcze
gólnie opierać swą działalność gazety o małym personelu dziennikarskim. 
Jednak redagowana jednoosobowo Elektroda ma 3 korespondentów, a kiero-



wany przez jedną osobę Stilon Gorzowski korzysta z pomocj- 3 współpracow
ników i 16 korespondentów (zrzeszonych w klubie). Liczba i aktywność ko
respondentów zależą nie tylko od lokalnych warunków, ale także od tego, 
jak redakcje zajmują się tymi sprawami. 

Łączność z czytelnikami 

Łączność z czytelnikami przybiera różne formy. Najczęściej jest to rozmo
wa telefoniczna, list do redakcji, udział w organizowanej akcji. Niektóre re
dakcje notują kryzys l istów czytelniczych. Zycie Blachowni otrzymuje mie
sięcznie 5 listów, i to najczęściej od mieszkańców osiedla przyzakładowego, 
mało piszą czytelnicy do Siarki i Oświęcimskiego Chemika, do Elektrody nad
chodzą 2—3 listy miesięcznie. Najwięcej l istów otrzymują: Stilon Gorzowski, 
Tarnowskie Azoty, Nasze Sprawy i Echo Załogi. 

Tarnowskie Azoty w każdym numerze grupują listy w rubryce „Czytelni
cy piszą...", a co pewien czas poświęcają im całą kolumnę. Rubryki „Do i od 
redakcji" prowadzą Zycie Blachowni i Echo Załogi. 

Tematyka l istów jest różna, ale najczęściej dotyczy gospodarki komunal
nej, dojazdów do pracy, handlu, usług. Czytelnicy boją się pisać o fabrycz
nych niedomaganiach, w tych sprawach wolą zadzwonić do redakcji. 

Listy zawierają również prośby o interwencje w sprawach osobistych czy
telników, zapytania o różne rzeczy. 

Ilość l istów nadsyłanych do redakcji zależy od atmosfery społecznej w da
nym zakładzie, od oddziaływania gazety i liczby zamieszczanych na łamach 
pisma korespondencji. Tymczasem niektóre redakcje popełniają błąd, bo dość, 
że nie wykorzystują niektórych listów, to jeszcze nie informują autorów 
0 przyczynach ich niezamieszczenia. Tej formie łączności z czytelnikami trze
ba poświęcić w prasie zakładowej więcej uwagi. 

Często gazeta jest przysłowiową ostatnią deską ratunku dla czytelników. 
Przychodzą oni do redakcji z różnymi bolączkami. Redaktorzy interweniują, 
1 to nieraz z pozytywnym skutkiem. Takie sukcesy notują np. dziennikarze 
Trybuny Kędzierzyńskich Azotów, Siarki, Oświęcimskiego Chemika. Tarnow
skie Azoty mają natomiast rubrykę „Interweniujemy". W Elektrodzie pro
blem rozwiązano inaczej. Jeśli do Rady Zakładowej przyjdzie pracownik ze 
skargą, wówczas zawiadomiony zostaje redaktor i ten zapoznaje się ze spra
wą, przedstawiając ją na łamach gazety. W ten sposób pomaga w załatwieniu 
trudnej nieraz sprawy. 

Na łamach gazet zakładowych zaczyna też pojawiać się różnego rodzaju 
poradnictwo. Np. Tarnowskie Azoty specjalizują się w problematyce społecz
no-prawnej. 

Wnioski 

Analizę strony organizacyjnej 9 gazet zakładowych można zakończyć pew
nymi wnioskami: 

1. Dalszy rozwój prasy zakładowej musi postępować zgodnie z postanowie
niami najwyższych instancji partyjnych i związkowych. Przy wprowadzeniu 



tych zasad muszą udzielać pomocy niższe instancje związków zawodowych 
i władze partyjne. Musi postępować proces uniezależniania dziennikarzy prasy 
zakładowej od wpływu i kompetencji macierzystych zakładów, dlatego pilną 
sprawą jest utworzenie centralnego organu sprawującego merytoryczne kie
rownictwo nad prasą zakładową. 

2. Winno nastąpić dalsze zwiększenie zespołowego kierowania gazetami 
przez zaktywizowanie kolegiów redakcyjnych. Konieczne są zmiany w ich 
składach personalnych, a w tym zakresie należy przestrzegać postanowień 
uchwały Prezydium CRZZ (idzie o reprezentacje zakładowych organów sa
morządu oraz przedstawicieli organizacji polityczno-społecznych). 

3. Ściślejszego określenia wymaga zakres obowiązków sekretarzy redakcji, 
aby nie dublowali oni z redaktorami naczelnymi pewnych spraw. Redaktor 
naczelny powinien być kierownikiem pisma i „głównym akceptującym", zaś 
sekretarz „głównym adiustatorem" i „głównym koordynatorem" spływu tek
stów do drukarni, a wówczas zwiększy się ranga sekretarzy w mniejszych 
redakcjach. 

4. Działy tematyczne dopiero „raczkują" w redakcjach gazet zakładowych. 
Słuszne jest ich utrzymywanie i sensowne rozwijanie, aby nadmierne podzia
ły tematyczne nie prowadziły do kłopotów kompetencyjnych i organizacyj
nych. 

5. Celowe jest rozwijanie ruchu korespondentów. 

6. Redakcje muszą dążyć do rozszerzenia kontaktów z czytelnikami. 

7. Zakładowe instancje partyjne winny pełnić rolę ideowo-politycznych 
opiekunów gazet. 

8. Zakładowe organizacje związkowe mogą wiele pomóc w poprawie wa
runków pracy redakcji, którym brakuje jeszcze odpowiednich lokali, wypo
sażenia, etatów administracyjnych. 

9. Gazety zakładowe powinny otrzymać etaty fotoreporterów. 

10. Reorganizacji wymagają dotychczasowe archiwa redakcyjne, co w nie
których przypadkach jest równoznaczne z ich organizacją od nowa. 

11. Niektóre niedociągnięcia w pracy redakcji gazet zakładowych można by 
eliminować przy pomocy klubów redaktorów prasy zakładowej (np. przy od
działach SDP). 

12. Pożyteczne byłoby objęcie patronatu przez prasę regionalną nad gaze
tami zakładowymi. 

Skonkretyzowane wnioski, chociaż może kontrowersyjne, winny zmienić 
nieco system organizacji pracy redakcji gazety zakładowej. Zasygnalizowane 
tutaj problemy wymagają jednak dalszych badań. 



ANEKS 

Krótkie charakterystyki analizowanych gazet zakładowych 

Echo Załogi — dwutygodnik, organ Samorządów Robotniczych Dębickich 
Zakładów Opon Samochodowych „Stomil", Wytwórni Urządzeń Chłodniczych 
w Dębicy i Zakładów Tworzyw Sztucznych „Erg"' w Pustkowie. Rok założenia 
1957. Nakład 5500 egz. Objętość 12 stron. Zespół redakcyjny: redaktor na
czelny, sekretarz redakcji, 2 redaktorów. Redaktor techniczny i korektor za
trudnieni na umowie. Personel administracyjny: maszynistka. 

Elektroda — dwutygodnik, organ Samorządu Robotniczego Zakładów Elek
trod Węglowych im. 1 Maja w Raciborzu. Rok założenia 1953. Nakład 28C0 
egz. Objętość 4 strony. Zespół redakcyjny: redaktor naczelny, 1 redaktor — 
vacat. Personel administracyjny: sekretarka pełniąca również funkcję ko-
rektorki. 

Nasze Sprawy — dwutygodnik, organ Samorządu Robotniczego Zakładów 
Azotowych w Puławach. Rok założenia 1963. Nakład 3200 egz. Objętość 6 stron. 
Zespół redakcyjny: redaktor naczelny, sekretarz redakcji, redaktor, redaktor 
techniczny i korektor. Personel administracyjny: sekretarka — maszynistka. 

Oświęcimski Chemik — dwutygodnik, organ Samorządu Robotniczego Za
kładów Chemicznych w Oświęcimiu. Rok założenia 1962. Nakład 6000 egz. 
Objętość 6—8 stron. Zespół redakcyjny: redaktor naczelny — vacat, jego za
stępca pełniący obowiązki sekretarza redakcji. Redaktor techniczny i korek
tor zatrudnieni na pół etatu. Personel administracyjny: korzystają z pomocy 
maszynistki z działu propagandy i wydawnictw. 

Siarka — dekadówka, organ Samorządu Robotniczego Kopalń i Zakładów 
Przetwórczych Siarki im. M. Nowotki w Machowie — Tarnobrzegu. Rok za
łożenia 1963. Nakład 4000 egz. Objętość 8 stron. Zespół redakcyjny: redaktor 
naczelny, sekretarz redakcji, 2 redaktorów, fotoreporter. Redaktor technicz
ny i korektor zatrudnieni na pół etatu. Personel administracyjny: sami re
daktorzy wykonują czynności biurowe i przepisują teksty. 

Stilon Gorzowski — dwutygodnik, organ Samorządu Robotniczego Zakła
dów Włókien Sztucznych „Stilon" w Gorzowie Wielkopolskim. Rok założenia 
1958. Nakład 1500 egz. Objętość 6—8 stron. Zespół redakcyjny: redaktor na
czelny, redaktor na pół etatu. Redaktor techniczny zatrudniony na pół etatu. 
Personel administracyjny: maszynistka również na pół etatu. 

Tarnowskie Azoty — tygodnik, organ Samorządu Robotniczego Zakładów 
Azotowych im. F. Dzierżyńskiego w Tarnowie. Rok założenia 1963. Nakład 
10 000 egz. Objętość 8 stron. Zespół redakcyjny: redaktor naczelny, sekretarz 
redakcji, 4 redaktorów (jeden z nich pełni również obowiązki korektora), fo
toreporter. Redaktor techniczny na pół etatu. Personel administracyjny: refe
rent administracyjny, maszynistka. 

Trybuna Kędzierzyńskich Azotów — tygodnik, organ Samorządu Robot
niczego Zakładów Azotowych w Kędzierzynie. Rok założenia 1952. Nakład 



4000 egz. Objętość 4 strony. Zespół redakcyjny: redaktor naczelny, sekretarz 
redakcji, 2 redaktorów. Redaktor techniczny zatrudniony na trzech czwar
tych etatu, zaś korektor na pół etatu. Personel administracyjny: sekretarka 
i maszynistka. 

Zycie Blachowni — dwutygodnik, organ Samorządu Robotniczego Zakła
dów Chemicznych „Blachownia". Rok założenia 1961. Nakład 3000 egz. Obję
tość 6 stron. Zespół redakcyjny: redaktor naczelny, sekretarz redakcji, re
daktor. Redaktor techniczny i korektor zatrudnieni na pół etatu. Personel 
administracyjny: sekretarka. 



Sondaże OBP 

CZYTELNICTWO 
PRASY O ZASIĘGU OGÓLNOPOLSKIM 

Badania, na podstawie których przygotowano wykresy, przeprowadzone 
zostały w ubiegłym roku i objęły 10-tysięczną grupę respondentów w wieku 
od 14 lat. Zrealizowano je na próbie udziałowej za pośrednictwem wojewódz
kich zespołów społecznych ankieterów. 

Przedstawiamy charakterystykę publiczności dzienników o zasięgu ogólno
polskim oraz 28 czasopism (praktycznie możl iwych do nabycia we wszyst
kich województwach). 

Zastosowany w większości wykresów podział dychotomiczny umożliwia 
dostrzeżenie różnic i podobieństw między poszczególnymi tytułami lub gru
pami pism. Tak np. bardzo podobne lub identyczne (ze względu na podsta
wowe cechy społeczno-demograficzne) są publiczności niektórych gazet spor
towych lub skierowanych do odbiorców wiejskich, podobne także (biorąc pod 
uwagę generalne wskaźniki), są publiczności niektórych czasopism społecz
no-politycznych itp. 

Jeżeli udział wyróżnionych grup (kobiety — mężczyźni, mieszkańcy wsi — 
mieszkańcy miast, mniej wykształceni — bardziej wykształceni, młodsi — 
starsi) jest mniej więcej podobny, możemy daną publiczność uznać ze wzglę
du na zastosowane kryterium (pleć, wiek itp.) za z r ó ż n i c o w a n ą . Prze
waga jednej z wymienionych grup lub jej wyraźna dominacja pozwala okre
ślić publiczność jako b a r d z i e j : kobiecą, młodzieżową, wiejską, wykształco
ną lub b a r d z i e j : męską, dorosłą, miejską, niewykształconą. 

Wprowadzenie dodatkowych informacji: o wysokości zarobków oraz udziale 
tzw. przywódców opinii *) w publiczności analizowanych gazet i czasopism — 

*) Według uproszczonej definicji, skonstruowanej na użytek badań, , ,przywódcy opinii" 
to ludzie wyjaśniający innym sprawy związane z wydarzeniami w kraju i na świecie. 



umożliwia jeszcze bliższe określenie kręgów odbiorców każdego tytułu na 
tle ogółu czytelników prasy czy też określonego typu gazet lub czasopism. 

Kolejność poszczególnych tytułów w wykresach wyznacza ich miejsce 
w hierarchii zasięgu odbioru w grupie czasopism (pierwsze 28 tytułów) oraz 
dzienników o zasięgu ogólnopolskim. 

Opr. Zbigniew Bajka 
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Polski rynek prasowy w liczbach 

WSKAŹNIK ROZPROWADZENIA DZIENNIKÓW K R A J O W Y C H 
NA 1 MIESZKAŃCA W L A T A C H 1972—1974 

Województwo r. 1972 r. 1973 r. 1974 

Białostockie 54,0 56,8 61,4 

Bydgoskie 87,3 91,0 92,4 

Gdańskie 100,7 104,6 108,0 

Katowickie 92,3 91,5 93,6 

Kieleckie 59,2 60,7 63,6 

Koszalińskie 89,6 84,4 84,0 

Krakowskie 67,7 70,5 72,8 

Lubelskie 56,8 60,9 64,8 

Łódzkie 78,6 79,2 82,0 

Olsztyńskie 60,6 64.4 68,4 

Opolskie 81,1 82,2 84,4 

Poznańskie 78,9 81,2 83,3 

Rzeszowskie 55,5 59,5 63,5 

Szczecińskie 88,9 90,9 93,7 

Warszawa 152,5 154,5 155,5 

Warszawskie 52,1 55,0 57,0 

Wrocławskie 83,4 83,4 85,8 

Zielonogórskie 73,3 73,0 75,9 

R a z e m ' 79,3 ! 81,3 84,1 
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MATERIAŁY DO SŁOWNIKA 
PUBLICYSTÓW I DZIENNIKARZY POLSKICH*) 
2ABICKI ANTONI (1818—1889) 

Rodem ze Lwowa. Studiował początkowo teologię na Uniwersytecie Lwow
skim. Do r. 1840 uczestniczył w spiskach galicyjskich, po czym zbiegł za gra
nicę. Powrócił do kraju w 1848, następnie zaciągnął się do legionu polskiego 
w powstaniu węgierskim 1849 r. Po upadku powstania przebywał w obozie 
w Szumli, gdzie należał do współtwórców sekcji Towarzystwa Demokratycz
nego Polskiego (TDP). Po kilkuletnim pobycie w Turcji przybył do Anglii 
(1851), gdzie stał się jednym z czołowych działaczy TDP. W latach 1852—1862 
był bez przerwy członkiem Centralizacji TDP. Na gruncie angielskim rozpo
czął również działalność publicystyczną na łamach czasopisma Demokrata 
Polski, jedynego już w tym czasie organu prasowego TDP. Po śmierci S. Wor
cella (1857) objął wraz z Ludwikiem Bulewskim funkcję redaktora tego cza
sopisma, którą sprawował aż do końca jego istnienia (1863). Był równocześnie 
założycielem i kierownikiem drukarni polskiej w Londynie. Po rozwiązaniu 
TDP (1863) wszedł w skład Komitetu Emigracji Polskiej oraz w skład redak
cji jego organu prasowego, czasopisma Głos Wolny, które występowało ofi
cjalnie jako kontynuacja Demokraty Polskiego, popierając plany Mierosław
skiego wskrzeszenia TDP pod własnym kierownictwem. W lipcu 1863 po roz
wiązaniu Komitetu Emigracji Polskiej Żabicki wszedł w skład Komisji Opie
kuńczej Głosu Wolnego. Był też jego współredaktorem aż do końca istnienia 
(1870). W tym czasie przeszedł na pozycje zdecydowanie lewicowe. Pozostawał 
w kontaktach z K. Marksem, wszedł w skład I Międzynarodówki, gdzie do 
r. 1871 był reprezentantem Polski. W ostatnich latach życia powrócił do kraju. 
Zmarł we Lwowie 23 V 1889. Ogłosił m. in. dwa artykuły w Demokracie Pol
skim 1859/1860: 1) Głos w sprawie zatargu redaktora Gazety Warszawskiej 
Keniga z inteligencją żydowską; 2) Komunikat przeciw T. T. Jeżowi. 

J. B o r e j s z a : Emigracja polska po powstaniu styczniowym. Warszawa 1966; t e n ż e : 
W kręgu Wielkich wygnańców. Warszawa 1963; T. T. J e ż : Od kolebki przez życie. Kra
ków 1936; I. K o b e r do w-a:- Pierwsza Międzynarodówka i lewica Wielkiej Emigracji. 
Warszawa 1964 ; B. L i m a n o w s k i : Stanisław Worcell. Warszawa 1948 ; A. P o t o c k i : 
Raporty szpiega. Wyd. R: Gerber, "Warszawa 1973; H. R z a d k o w s k a : Działalność Cen
tralizacji Londyńskiej Towarzystwa Demokratycznego Polskiego 1850—1862. Wrocław—War
szawa—Kraków—Gdańsk 1971; F. S o k u l s k i : W kraju i nad Bosforem. Wyd. M. Ty-

*) Biogramy zamieszczone w Zeszytach Prasoznawczych czerpiemy z materiałów opra
cowanych w OBP w latach 1958—1959, przekazanych Ośrodkowi przez IBL oraz nade
słanych przez osoby postronne. Zestawy ogłaszane w poszczególnych numerach naszego 
pisma mają układ chronologiczny. Indeks alfabetyczny do całości tych materiałów bio
graficznych wydrukujemy po zakończeniu ich publikacji. 



rowicz. Wrocław 1951; C. B o b i ń s k a : Marks i Engels a sprawa polska. Warszawa 
1954; B. B a c z k o : Towarzystwo Demokratyczne Polskie. Warszawa 1954; M. T y r o 
w i c z : Towarzystwo Demokratyczne Polskie. Warszawa 1964; M. Ż y c h o w s k i : Lu
ci wik Mierosławski. Warszawa 1963. 

Bolesław Łopuszański 

GEMBICKI FELIKS (1887—1929) 
Warszawianin. Ukończył tam gimnazjum. Już w latach 1906—1908 druko

wał w Bluszczu i Świecie drobne liryki, a w celach zarobkowych pisywał 
sprawozdania i reportaże (bez podpisu) do różnych pism. W 1909 zaczął studia 
polonistyczne na U J w Krakowie, lecz warunki materialne wkrótce zmusiły 
go do przerwania ich. W 1910 zaangażował się do dziennika Iskra w Sosnow
cu, gdzie odbył dwuletnią praktykę dziennikarską. W 1912 objął sekretariat 
redakcji Dziennika Częstochowskiego, trwając na tym stanowisku do wy
buchu wojny. Gdy Napieralski założył w Częstochowie dziennik Godzina Pol
ski, Gembicki zaangażował się tam. W końcu 1914 Godzinę Polski przenie
siono do Łodzi, a następnie w 1915 do Warszawy. Gembicki utrzymał się 
w redakcji do końca wojny, pracując jako sprawozdawca i reporter miejski, 
a z czasem i krytyk teatralny. Po odzyskaniu niepodległości wstąpił do re
dakcji Gazety Porannej 2 grosze, pełniąc podobne funkcje. Od połowy 1926 
do końca 1928 pracował jako reporter w Gazecie Warszawskiej, a stamtąd 
przeszedł do koncernu Prasa Polska, gdzie był aż do śmierci sprawozdawcą 
teatralnym i jednym z redaktorów technicznych. Zmarł 16 VI 1929 w War
szawie. 

Informacje Jerzego G e m b i c k i e g o , syna ; Wspomnienia Tadeusza G a r z t e c k i e g o . 

Stanisław Garztecki 

GESZWIND (GESCHWIND) JAKUB (1884—1936), krypt. J. G. 
Rodem z Janowa pod Lwowem. Studiował historię literatury polskiej i fi

lologię klasyczną na Uniwersytecie Lwowskim. Zawód nauczycielski rozpo
czął w gimnazjum w Gródku Jagiellońskim w 1909 г., a zakończył w II gim
nazjum im. K. Szajnochy we Lwowie. Utrzymywał bliskie stosunki ze Stani
sławem Przybyszewskim i Jerzym Hulewiczem — redaktorem ekspresjoni-
stycznego Zdroju. Podczas pierwszej wojny światowej organizator życia kul
turalnego uchodźstwa polskiego w Wiedniu 1914/1915, współwydawca i współ
redaktor Wiedeńskiego Kuriera Polskiego, redaktor Biblioteczki Polskiej, udo
stępniającej teksty klasyków literatury narodowej. Pierwszy jej tomik za
wiera opracowaną przez niego antologię: „Z naszych poezji bohaterskich" 
(Wiedeń 1915). W 1924 nabył podupadłe wydawnictwo ludowcowego Kuriera 
Lwowskiego i zdołał przedłużyć jego żywot do końca 1926 r. Prowadził tam 
dział literacki, pisywał sprawozdania teatralne i recenzje. Polemizował 
z Boyem-Żeleńskim w broszurze: Kłamstwo Przybyszewskiego i kłamstwa 
o Przybyszewskim (z powodu artykułu Boya-Żeleńskiego, L w ó w 1928). Na
leżał do wybitniejszych polonistów lwowskich i znawców teatru. Zmarł we 
Lwowie 11 1 1936. 

Gazeta Lwowska 1936 nr 8; Lutnia Polska, Wiedeń 1915;wlasne wspomnienia autorki bio
gramu. 

Michalina Grekowicz-Hausnerowa 



RADZIEJOWSKI LEON (1881—1943) krypt. Eler, L. R. 
Pochodzenia szlacheckiego, rodem z Ukrainy. Matura gimnazjum w Kijo

wie i tamże nie ukończone uniwersyteckie studia prawnicze. Pracę dzienni
karską rozpoczął w Dzienniku Kijowskim, wychodzącym w latach 1906—1915. 
Był redaktorem krótkotrwałego tygodnika satyryczno-literackiego Biały Paw 
w Kijowie w 1908 r. Podpisywał jako formalny redaktor i wydawca dwuty
godnik Przegląd Krajowy Ukraińca Wacława Lipińskiego w 1909. Równocześ
nie redagował radykalnie demokratyczny tygodnik Czerwony Kur. W 1918 
redagował chrześcijańsko-demokratyczne Nowiny Kijowskie, wnet przemia
nowane na Nowiny Poniedziałkowe. Po repatriacji osiadł Radziejowski w Lu
blinie i do marca 1921 kierował redakcją dziennika Ziemia Lubelska oraz 
miejscowym oddziałem warszawskiej Rzeczypospolitej. W latach 1921—1924 
należał do centralnej redakcji Rzeczypospolitej, podpisując dziennik jako re
daktor odpowiedzialny. Z całym jego zespołem redakcyjnym przeszedł w paź
dzierniku 1924 do nowo założonej Warszawianki, którą też podpisywał jako re
daktor odpowiedzialny, pełniąc w obu tych dziennikach faktycznie funkcję se
kretarza redakcji. Po połączeniu Warszawianki z Dniem Polskim Radzie
jowski związał się trwale z prasą klerykalną. Od 1929 został zastępcą naczel
nego redaktora nowego dziennika Polska i kierownikiem miesięcznika Rodzi
na Polska, obu pism wydawanych przez ks. pallotynów w Warszawie. Na 
warszawskim zjeździe pisarzy i publicystów katolickich w styczniu 1932 po
wstało Zjednoczenie Polskich Pisarzy Katolickich przy Towarzystwie im. 
P. Skargi, z sekcją dziennikarską, której organizację powierzono m. in. Ra
dziejowskiemu. Zasiadał odtąd w prezydium tej sekcji. Współdziałał w orga
nizowaniu redakcji franciszkańskiego Małego Dziennika w Niepokalanowie 
w 1935 r. i należał do stałych jego współpracowników. W 1938 został redak
torem serwisu krajowego Katolickiej Agencji Prasowej (KAP). Podczas oku
pacji nie brał udziału w prasie podziemnej. 

S. S t e m p o w s k i : Pamiętniki. Warszawa 1953. s. 364; B. O l s z e w i c z : Lista strat 
kultury polskiej 1939—1946. Warszawa 1946; informacje Stanisława G a r z t e c k i e g o ; 
własne wspomnienia autora biogramu. 

Czesław Lechicki 

SZLEYEN MIECZYSŁAW (1905—1955), pseud. Mietek, M. S. 
Urodził się 24 VIII we Lwowie, pochodził z rodziny inteligenckiej. Gimna

zjum ukończył we Lwowie, następnie studiował tam przez dwa lata na wy
dziale chemicznym Politechniki, po czym w 1927 r. przeniósł się na Wydział 
filozoficzny UJ, gdzie 10 VI1931 r. uzyskał doktorat filozofii w zakresie che
mii. W czasie studiów uniwersyteckich należał do Niezależnego Związku Aka
demickiej Młodzieży Socjalistycznej „Życie", był członkiem Międzynarodowej 
Organizacji Pomocy Rewolucjonistom, współdziałał też z KPP. Po ukończeniu 
studiów uniwersyteckich osiadł w Łodzi, gdzie wstąpił w szeregi KPP. Od
delegowany do roboty związkowej, organizował z ramienia partii Związek 
Chemików i Bakteriologów w Polsce. W latach 1933—1934 był redaktorem od
powiedzialnym wydawanego przez KPP legalnie dwutygodnika Kronika w Ł o 
dzi. Aresztowany, został skazany przez sąd na trzy lata więzienia. Udało mu 
się jednak uniknąć odsiadywania kary, zbiegł bowiem do Czechosłowacji. 
Stamtąd, na apel partii, udało mu się przedostać do Hiszpanii. Wstąpił jako 
żołnierz do Kompanii im. Adama Mickiewicza w Międzynarodowym Batalio-



nie im. Czapajewa na południowym froncie wojny domowej. Wkrótce został 
komisarzem politycznym brygady. W tym charakterze redagował gazety fron
towe dla oddziałów walczących na froncie Grenady. W polskiej Brygadzie 
im. Jarosława Dąbrowskiego został redaktorem Dąbrowszczaka i Ochotnika 
Wolności, bojowych czasopism polskich żołnierzy hiszpańskiej rewolucji. Brał 
równocześnie udział w wielu bitwach i potyczkach rozległego frontu hiszpań
skiej wojny domowej. Po zdławieniu walki wyzwoleńczej hiszpańskiego ludu 
wraz z innymi bojownikami brygad międzynarodowych przy przekraczaniu 
granicy francuskiej został internowany. W 1941 znalazł się w obozie koncen
tracyjnym w Dżelfa na brzegu Sahary francuskiej. W listopadzie 1942 Algier 
zdobywają wojska angielsko-amerykańskie. Nie zwolniły one jednak interno
wanych bojowników o wolność hiszpańskiego ludu. Dopiero w maju 1943 na 
skutek interwencji ZSRR, Anglo-Amerykanie zgodzili się na wypuszcze
nie internowanych i wysłanie ich do Kraju Rad. Bezpośrednio po przybyciu 
na ziemię radziecką, Szleyen zgłosił się jako ochotnik do tworzącej się pierw
szej Dywizji im. Tadeusza Kościuszki. W jej szeregach przebył szlak bojowy 
od Lenino po Berlin. Po zakończeniu działań wojennych był dowódcą szkoły 
oficerskiej w Łodzi, organizatorem i zastępcą komendanta Akademii Sztabu 
Generalnego. W 1950 PZPR skierowała go do pracy naukowej na Politech
nice Warszawskiej. W szkole partyjnej przy КС PZPR kierował katedrą ma
terializmu dialektycznego i historycznego, uczestniczył też w pracach orga
nizacyjnych Polskiej Akademii Nauk. Wydał osobno dwa zbiorki swoich prac 
publicystycznych. Pierwszy dotyczy materiałów pamiętnikarskich o dziejach 
Kompanii im. Adama Mickiewicza walczącej na froncie Grenady, drugi jest 
zbiorem listów rodzin dąbrowszczaków pt. „Karabin i serce''. Porozrzucana 
po wielu pismach publicystyka Szleyena nie doczekała się jeszcze wykazu bi-
biograficznego. Pewne dane biograficzne dotyczące jego osoby zawierają ar
chiwum Zakładu Historii Partii КС PZPR oraz materiały zachowane w Związ
ku Bojowników o Wolność i Demokrację. W dniu pogrzebu Szleyena, w nu
merze pierwszomajowym, obszerne wspomnienie zamieściła Trybuna Ludu. 

Zygmunt Młynarski 

Wybór i redakcja biogramów 
CZESŁAW LECHICKI 
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J A N Z A K R Z E W S K I 

ANTYPRASA 
(Korespondencja własna z USA) 

W prasie europejskiej może pojawić się wiadomość, że na rogu ulic X i Z 
zderzyły się dwa samochody, ofiar nie było, ruch nie został z tego powodu 
wstrzymany. 

Prasa amerykańska takiej wiadomości nie poda bez szczegółowego wyjaś
nienia, dlaczego się zderzyły dwa samochody, i co z tego wynika dla dziel
nicy, dla miasta, dla ruchu samochodowego, dla producentów samochodów, 
dla ludzi jeżdżących samochodami. 

Prasa amerykańska może już po wypadku — jeśli redaktor będzie miał 
tzw. „nosa 1' — wysłać reportera, bardziej przypominającego zachowaniem 
i metodami działania detektywa niż dziennikarza, aby dowiedział się, co pan 
A jadący samochodem robił o tej porze w danej dzielnicy, z kim jechał i po 
co jechał. W rezultacie zwykłe zderzenie samochodów przekształcić się może 
w aferę o konsekwencjach nieprzewidzianych. 

W którymś tygodniu października 1974 roku, w czasie kampanii wyborczej 
do kongresu, reprezentant Wilbur Mills, zacny, szanowany sześćdziesięcio
letni i bardzo wieloletni członek kongresu, zmęczony presjami życia wa
szyngtońskiego udał się z paroma osobami do baru. Być może wypił nieco 
za dużo. Po opuszczeniu baru odwoził parę spotkanych pań do ich domów. 
Panie także były „zabarwione"' alkoholem na wesoło. W pobliżu zalewu rzeki 
Potomac samochód został zatrzymany przez policję za nadmierną szybkość. 
Jedna z pań w wesołym nastroju rzuciła się do wody. W skali waszyngtoń
skiej — wydarzenie malutkie. Policja wydała mandat karny i na tym miało 
się wszystko skończyć. Ale to był dopiero początek. Prasa wywąchała spra
wę. Wywąchała, że reprezentant Mills miał podrapaną twarz, że kandydatka 
na nocne pływanie jest ni mniej ni więcej tylko dawną królową amerykań
skiej burleski, czyli teatrzyku podkasanej muzy. Stąd do określenia „stripti-
serka" było zaledwie parę cali. Po paru dniach amerykańska prasa huczała. 
Przeprowadzano wywiady z żoną reprezentanta Millsa, z jego wyborcami 
w stanie Arkanzas, snuto przewidywania, czy przejdzie w wyborach. Prze
szedł, bo opinia publiczna gotowa była wymiotować skandalem wywołanym 
nie przez Millsa, ale sfabrykowanym przez prasę, której każdy chyba z przed-



stawicieli był winien jeśli nie gorszego, to takiego samego zachowania wielo
krotnie w ciągu i życia i roku. Była królowa burleski w warunkach amery
kańskich wygrała — o ile przed emeryturą (bowiem lat 38 jest dla królowej 
burleski pełnym emerytalnym wiekiem) zarabiała w lokalach, gdzie wystę
powała, maksimum 700 dolarów tygodniowo, o tyle po roztrąbieniu afery 
przez prasę otrzymała długi kontrakt po trzy i pół tysiąca dolarów tygod
niowo. 

Dziennik nowojorski Daily News publikuje w telewizji reklamę mającą za
chęcić ludzi do kupowania pisma: na ekranie ukazuje się młody człowiek zmie
niający w ciągu 60 sekund peruki, przypinający sobie wąsy, wkładający co
raz to inne ubranie. I tekst: dziennikarz nie może wyglądać jak dziennikarz, 
jeśli chce dowiedzieć się prawdy. A więc powraca akcent detektywistyczny. 
Coraz wyraźniej utrwala się on jako obyczaj amerykańskiej prasy. 

Trzy podstawowe warunki informacji: „co, dlaczego i jakie będą z tego 
konsekwencje" przy odpowiedniej interpretacji przekształca się w hasło: „Co, 
dlaczego i jakie mogłyby być z tego konsekwencje, gdyby zagrały inne oko
liczności sprawy". 

Stąd też pojawia się nieodpowiedzialność, bowiem droga prosta do powie
dzenia, że pan X nie jest złodziejem, ale gdyby był, to ho ho! Albo: „policja 
nowojorska być może nie jest cała skorumpowana, ale nie możemy tego wy
kluczyć i wobec tego będziemy zakładali, że cała jest". 

Innymi słowy, nie ma ratunku przed prasą, przed jej wścibstwem i przed 
odrzucaniem wszystkich świętości, chyba że świętością jest w danym przy
padku polityka narzucana przez właścicieli pisma. 

Ale tak jak w przypadku wirusów atakujących organizm ludzki podaje się 
antybiotyki, które w określonych warunkach są wystarczającą tamą dla cho
roby, tak również w warunkach amerykańskiej rzeczywistości prasowej sto
suje się skutecznie nieraz działające lekarstwo — w postaci antyprasy. 

Przepraszam za neologizm — antyprasa, ale nie mam pod ręką słowa, któ
re by mi lepiej pasowało do określenia sił, komórek, organów, osób, docze
pionych do każdej instytucji, każdego przedsiębiorstwa, każdego zespołu lu
dzi zajętych produkcją lub usługą. 

Zadaniem tych sił, komórek, organów i ludzi jest działanie prewencyjne 
wobec prasy, co kojarzy się z medycyną profilaktyczną, działanie stępiające 
działanie prasy, a więc owo leczenie antybiotykami, działanie radykalne, 
a więc chirurgia tam, gdzie wiadomo, że nogi nie uda się uratować, ale le
piej uratować życie pacjenta. 

W Europie istnieje funkcja rzecznika prasowego, reprezentującego prze
ważnie ministerstwa i wielkie koncerny, ograniczone do, wydawania komuni
katów maksymalnie mało mówiących, przy użyciu maksymalnej liczby ładnie 
brzmiących słów. Jeżdżąc po krajach Europy ma się czasami wrażenie, że 
istotą funkcji rzecznika prasowego jest ochrona tajemnicy, i to nawet tam, 
gdzie żadnej tajemnicy nie ma. Europejska tradycja rzecznika prasowego zro
dziła się w świecie dyplomacji i operuje tą samą zasadą absolutnej dyskre
cji, bez najmniejszej dbałości o to, aby osłaniany temat lub osobę przedsta
wić jednocześnie w jak najkorzystniejszym świetle. 

Ale też prasa europejska nie jest do tego stopnia wścibska, bezwzględna, 
mordercza w swoich intencjach i przede wszystkim nie jest nigdy przekonana 
o swej nieomylności. 



W Stanach Zjednoczonych funkcja rzecznika prasowego przekształciła się 
w aparat antyprasy, zwrany „public relations", co jest formułą absolutnie nie
przetłumaczalną, bowiem przetłumaczenie — stosunki publiczne — pozbawia 
ją sensu. Już wolę dowolne tłumaczenie — stosunki z opinią publiczną. Ale 
to znów jest zupełnie mylące, bowiem chodzi o nic innego jak o stosunki 
z prasą, najlepsze stosunki, no i przede wszystkim o stworzenie zasłony dym
nej przed prasą, o ukrycie przed nią prawdy i jednocześnie wpojenie prasie 
przekonania, że nic nie zostało ukryte. 

Na ślepo można dzwonić do biur, do instytucji, do wszystkich możliwych 
pod słońcem organizacji i przedsiębiorstw, prosząc telefonistkę w centrali, 
aby połączyła z „public relations". Zawsze się taki dział znajdzie, czasami 
zatrudniający dziesiątki, jeśli nawet nie setki pracowników. „Antyprasowca" 
musi mieć przedsiębiorstwo autobusów, kolejki podziemne, biuro burmistrza 
każdego z miast, związek aptekarzy, związek zawodowy, firma puszkująca 
szprotki, wytwórnia szczotek do zębów, nie mówiąc o stacjach radiowych, 
telewizyjnych i... codziennej prasie. „Antyprasowców" posiadają teatry, fil
harmonie, kongresmeni, senatorowie, policje, ONZ, zakłady oczyszczania mia
sta, wytwórnie aparatów fotograficznych i zapałek. Każdy, kto jest „na pa
telni", musi mieć „antyprasowca" do działalności ofensywnej i obronnej. 

Kim są „antyprasowcy"? Przeważnie na czele biur prasowych instytucji 
i komórek „public relations" koncernów, banków, wielkich przedsiębiorstw 
i wielkich polityków znajdują się dziennikarze. Dają oni największą gwaran
cję, że jako ludzie z „mafii" mają w niej dobre stosunki, i że pochodząc 
z dziennikarskiego środowiska znają doskonale jego „wężowate" metody dzia
łania i skutecznie potrafią się im przeciwstawić. Dawniej na tych stanowi
skach popularni byli spece z Madison Avenue, a tym eufemizmem określa 
się wielkie biura reklamy na Madison Avenue, specjalizujące się w sprzeda
waniu jak najlepszego wizerunku oferowanego towaru, czy jest nim mydło, 
czy kandydat na senatora. Obecnie przez okres całego roku wykorzystuje się 
te giganty reklamy do... budowania wizerunków mydła, natomiast do rzeź
bienia nieskazitelnych rysów kandydatów na stanowiska polityczne kontrak
tuje się je przeważnie tylko w okresach kampanii wyborczych. 

Na co dzień fasady polityczno-instytucjonalne są zmywane i oświetlane re
flektorami uwagi, uwzględniającymi pęknięcia w fasadzie, przez prasowców, 
którzy dla dobrego kontaktu przenieśli się do „antyprasowej" rodziny. Mogą 
to być ci sami ludzie, którzy przedtem umoralniali i ostrzegali opinię pu
bliczną przed fałszywymi bogami, a obecnie dbają, aby bożek był wyczyszczo
ny, nie zakurzony, nie poplamiony. I doskonale wiedzą z własnego doświad
czenia, co dziennikarze mogą dostrzec. 

Jeśli amerykańska prasa zawsze działa ofensywnie, to antyprasa działa za
równo ofensywnie jak i defensywnie, nie mówiąc już o kontrofensywach. 

Błędem byłoby sądzić, że działanie antyprasy jest skierowane wyłącznie 
na prasę i że na tym się kończy. Na tym się dopiero zaczyna, chodzi bowiem 
o zneutralizowanie prasy po to, aby przepuściła przez prasowy ekran wize
runek oferowanego produktu, w całej krasie i doskonałości przedstawiła go 
czytelnikowi, opinii publicznej, bez skaz, które by mogły potencjalnego klien
ta zniechęcić a nawet z wyretuszowanymi skazami i podkreślonymi szminką 
słów zaletami prawdziwymi bądź wydumanymi. Jedynie wówczas cel jest 
osiągnięty — cel w postaci popularności jegomościa z brzuszkiem podającego 



się za dobroczyńcę ludzkości, choć w rzeczywistości jest jedynie łebskim 
businessmanem o przeciętnie brudnych rękach. Mydło natomiast spełnić musi 
jeden podstawowy warunek: nie może być najgorszym mydłem ze wszystkich 
na rynku. 

Działalności „antyprasy" nie należy w żadnym wypadku mieszać z dzia
łalnością reklamową, polegającą na umieszczaniu płatnych ogłoszeń w prasie. 
Sztuka, jaką posiedli spece „antyprasowi" polega na tym, by nie płacić za 
legendę, jaką prasa zbuduje wokół osoby, instytucji czy produktu, a jeśli już 
płacić — to na pewno nie kasom administracji dziennika czy stacji radiowej 
lub telewizyjnej. 

Przez cały czas zupełnie świadomie mówią o działalności „antyprasy*' na 
rzecz instytucji, osób i towarów wymieniając je jednym tchem, w jednym 
zdaniu, bowiem działania, jakimi osiąga się przepchnięcie do świadomości czy 
podświadomości jak największego grona osób pozytywnego obrazu produktu, 
wiedzy o pożytecznym działaniu czy oddziaływaniu instytucji bądź człowieka, 
są w zasadzie takie same i przebiegają w dwu płaszczyznach: przez płatne 
ogłoszenie oraz przez działalność organów „public relations". 

Reklama, jej agendy przy przedsiębiorstwach i ludziach, budują wizerunek 
syntetyczny przedmiotu, człowieka czy instytucji w jak najsympatyczniejszych 
barwach tak, że konsument wie, iż jest to reklama, zdaje sobie zawsze w peł
ni z tego sprawę, zaś dzienniki amerykańskie, radio i telewizja z tego żyją. 
Gdyby nie reklama płatna, nie ukazałaby się ani jedna szpalta codziennej 
gazety lub tygodnika, bowiem koszt produkcji numeru przekracza cenę otrzy
mywaną przez wydawnictwo za ten numer. Kiedy wydawnictwo wyssie z ryn
ku maksymalną liczbę ogłoszeń, po maksymalnej dyktowanej konkurencją ce
nie, musi uważać, aby nakład jego pisma zanadto nie wzrósł, bowiem do 
każdej kopii, do każdego następnego egzemplarza, będzie musiał dopłacać, nie 
będąc zdolny wchłonąć więcej ogłoszeń. Pismo musi też uważać, aby z liczbą 
egzemplarzy nie spaść poniżej cyfry, przy której ogłoszeniodawcy zaczynają 
kręcić nosami i domagają się zniżki od kupowanego cala kwadratowego. Całą 
tragedią niesłychanie popularnego tygodnika Life było to, że był zbyt popu
larny. Koszty produkcji numeru rosły, napływali nowi czytelnicy, opłaty 
pocztowe podwajały się, a jednocześnie osiągnięty został górny pułap sum 
czerpanych z ogłoszeń. To samo dotyczy telewizji amerykańskich, które nie 
nadałyby kwadransa programu, gdyby nie pokrycie kosztów przez ogłoszenio
dawców — „sponsorów". I tutaj w godzinach najbardziej korzystnych, sku
piających przed ekranami największą liczbę telewidzów, pułap ten wynosi 
nawet i 4—5 milionów dolarów za parę godzin programu. Za takie bowiem 
kwoty telewizje w bieżącym sezonie kupiły kilka głośnych i stosunkowo 
niedawnych filmów, za takie kwoty transmituje się głośne mecze sportowe. 
Pułapu przekroczyć nie można, jeśli żądania autora programu są wyższe. Dla
tego też telewizje nie były zdolne kupić transmisji spotkania bokserskiego 
Foręmana z Mohamedem Ali czy skoku przez kanion wyczynowca motocy
klowego Evila Kanivela, którego „agenci artystyczni" zażądali 15 milionów 
dolarów. 

Reklama płatna działa za pośrednictwem prasy, radia i telewizji, całkowi
cie je utrzymując, tak że wszystko, co poza reklamami ukazuje się w prasie, 
w radiu i telewizji jest w istocie opłacone przez wszystkich producentów, od 
skarpetek i środków antykoncepcyjnych począwszy, a na twórcach wizerun-



ków politycznych skończywszy. To, że prasa ma w tym wszystkim margines 
swobody, zawdzięcza jedynie zbyt wielkiej liczbie ogłoszeniodawców, aby któ
rykolwiek z nich mógł zmajoryzować swoje wpływy na pismo i dyktować 
z dnia na dzień, codziennie politykę tego pisma. Zdarza się to oczywiście 
w stosunku do mniejszych gazet terenowych czy prowincjonalnych stacji te
lewizyjnych, ale i wówczas to dyktando jest zamaskowane raczej działaniem 
sił politycznych, nie ujawnia bezpośredniego wpływu przemysłu. Wychodzi na 
to samo, jeśli zrobimy analizę źródeł siły układów politycznych. 

Tyle reklama w odróżnieniu od działalności i wpływu na prasę „antypra
sy". Ta ostatnia, mając cele identyczne, działa tak. aby nikt, ani „przenosi-
ciel" obrazu, czyli prasa, ani jego konsument, czyli czytelnik, słuchacz, tele
widz nie mogli się zorientować, że mają do czynienia z reklamą. Siła i nie
bezpieczeństwo działania „antyprasy" polega właśnie na jej zamaskowaniu. 
Amerykańskie masowe środki przekazu zdają sobie oczywiście sprawę z faktu, 
że mają do czynienia z potężną siłą nieustannie na nie działającą, ale nie
łatwo poznać kiedy. Może właśnie dlatego prasa amerykańska stała się tak 
podejrzliwa, wścibska i dociekliwa, aby przebić się przez tę zasłonę dymną. 
Może to nie drapieżność prasy spowodowała potrzebę budowania zapory w po
staci nieustannej aktywności „antyprasy", ale istnienie tej ostatniej wyostrzy
ło prasowe zmysły. Najlepiej będzie przyjąć, że oba te zjawiska powstawały 
i kształtowały się równolegle, wzajemnie na siebie oddziałując. 

„Antyprasa" działa prewencyjnie, czyli ofensywnie, albo w defensywie 
wówczas, gdy wizerunek reklamowanego obiektu zaczyna się psuć w oczach 
opinii publicznej. 

Działalność ofensywna polega na wszelkiego rodzaju staraniach, aby „pod
opieczny" mocodawca danej komórki „public relations" znajdował się najczę
ściej na oczach opinii publicznej, przedstawiony w jak najlepszym świetle. 

Jeśli „podopiecznym" jest browar produkujący piwo X, to staraniem ko
mórki „public relations" będzie wyszukiwanie wszystkich możliwych okazji, 
gdzie osobistość znana i obfotografowywana będzie trzymała w ręku butelkę 
piwa X. Będzie się starała — gdy się dowie o nowojorskiej premierze, której 
akcja toczy się w barze aby na ladach stało piwo X. Będzie dbała o wizeru
nek swojej firmy, o to, aby jej prezes, jego nazwisko, pojawiał się w prasie 
jako filantrop, jako człowiek, który uratował dziewczynkę z płonącego domu, 
albo jako ofiarodawca nagrody na konkursie na miss miasta Pughkeepsie. 
Będzie wyszukiwała wszystkie okazje, aby nazwa firmy była ukryta w krzy
żówce, będzie podsuwała pomysły telewizyjnej debaty lekarzy na temat piwa 
w ogóle, i piwa X dyskretnie. Innymi słowy, będzie się starała o to, aby 
nazwa piwa mogła pojawiać się jak najczęściej w jak najlepszym kontekście, 
bez dodatkowego słowa „ogłoszenie". 

Jeśli podopiecznym jest bank, wielki koncern monopolistyczny, który siłą 
rzeczy ściąga na siebie krzywe spojrzenia przez cały rok, zadaniem „public 
relations" będzie kształtowanie innego spojrzenia na instytucję — jako na 
niecodzienne zjawisko, opętane jedynie myślą działania dla ludzi, pomagania 
milionom, no a że przy tym potrzebne są pieniądze, to jasne. Bez pieniędzy 
nie można działać dla ludzi. Przy tym wizerunku cel — zarabianie pienię
dzy — musi wyglądać jako akcydens przy istotnym, najważniejszym naj
wznioślejszym celu, posłannictwie, jakim jest podnoszenie ludzi na wyższy 
standard życia. 



Idealnym dla mnie przykładem działania takiej „antyprasy" są artykuły 
inspirowane często przez wielki koncern łączności, ten sam, który opanował 
system telefoniczno-telegraficzny w całej Ameryce Łacińskiej i maczał palce 
w finansowaniu akcji politycznych przeciwko rządowi prezydenta Allende 
w Chile. Z wydawanych na zamówienie i płaconych przez ITT „książek" wy
zierają z każdej strony idealistyczne cele tego koncernu, który mobilizuje 
rzekomo wszystkie swe siły, najlepsze mózgi i najnowocześniejszą technolo
gię jedynie po to, aby Rosalia Ramirez, mieszkająca na Yukatanie, rzadziej 
roniła łzę, mogąc porozmawiać telefonicznie ze swym mężem w Kalifornii, 
dokąd wyjechał po pracę, aby jego rodzina i on sam nie zginęli z głodu. 
Z obszernych publikacji ITT wynika, że jego prezes i dyrektorzy spędzają 
bezsenne noce, myśląc o tym, jakby tu ulżyć ludziom w rozłąkach, w drama
tach rodzinnych, w nieprzychylnych okresach życia. 

Jeśli podopiecznym jest osoba, polityk czy przemysłowiec wysokiej rangi, 
to g łównym zadaniem „public relations" jest w pierwszej fazie wygładze
nie jego życiorysu, wzbogacenie bohaterskimi czynami, wprowadzenie akcen
tów bogobojności, moralności, wysokich standardów etycznych. Oczywiście 
wymaga to dużej uwagi, dużej ostrożności, aby nie wpakować w życiorys 
bezinteresownego czynu w okresie, kiedy osoba, którą się pozłaca, miała do
chodzenie o niepłacenie podatków albo siedziała w areszcie. 

Ciąg dalszy akcji ofensywnej to jak najczęstsze podtykanie osoby pod nos 
publiczny. Namawianie niechętnych na przeprowadzanie wywiadów z oso
bą. Fabrykowanie jej takich funkcji publicznych, które niemal z natury sa
mej rzeczy ściągną na miejsce prasę. Może też być fabrykowanie jakiegoś 
drobnego nieszczęścia, na przykład pobicia osoby po to, aby następnie drżą
cym z oburzenia głosem mogła ona powiedzieć, co sądzi o szefie policji, która 
nie zabezpiecza życia obywateli. Może też być sfingowana kradzież. Kradzież 
i napad nie są stosowane przez polityków, ponieważ „antyprasowcy" gwiazd 
filmowych w poszukiwaniu reżysera i nowego filmu już wyeksploatowali do
szczętnie te metody i prasa jest bardzo podejrzliwa. Jednakże pomysłowość 
„public relations" jest duża. W czasie minionej kampanii wyborczej sprowa
dzali na przykład kandydatów na miejsca olbrzymich pożarów. Wiadomo — 
pożar ściąga wszystkie czołówki telewizyjne, jeśli jest naprawdę fajny i jeśli 
wiele osób zginęło. Dziennikarz z mikrofonem nie byłby dziennikarzem, gdyby 
widząc znaną osobę nie podbiegł do niej i nie podetknął mikrofonu. Znana 
osoba z początku się ociąga, a potem mikrofom bierze i wygłasza filipikę. 
I już jest wizerunek strapionego ojca okręgu, dzielnicy i miasta. Taka minuta 
płatna w telewizji kosztowałaby grube tysiące dolarów, a tak — tylko koszt 
taksówki na miejsce pożaru. 

W systemie amerykańskim nawet prezydenci nie unikają posiadania zespo
łu antyprasowców, nie unikają go sekretarze departamentów i sędziowie. 
A może oni właśnie najbardziej go potrzebują. 

Według teorii lansowanej przez zwolenników tych metod, polityk jest zbyt 
autentycznie zaabsorbowany aktualnie pełnioną funkcją, by dostrzegać siebie 
tak, jak dostrzega go opinia publiczna. Nie zwraca uwagi na gesty — zacho
wanie, półsłówka. I dlatego też — aby nie wpaść w szpony złośliwych dzien
nikarzy, musi być prowadzony za rączkę przez „antyprasowców", wiedzących 
aż nadto dobrze, na co prasa się złapie, co jej trafi do serca. Prezydent 
Gerald Ford miał na początku swej prezydentury chyba jednego z najfatal-



niejszych „antyprasowców", który źle transponował na warunki życia w Bia
łym Domu skłonności prasy do rozczulania się nad tak zwaną prostotą wiel
kich ludzi. Ponieważ prezydent Ford przed tym, nim został prezydentem, 
sam sobie robił śniadanie i sam robił rano tosty, ów mało rozsądny antypra-
sowiec ściągnął rano do Białego Domu ekipy telewizyjne, aby zarejestrowały 
na taśmie, jak prezydent Ford zabiera się do tej roboty. Ponieważ w Sta
nach Zjednoczonych absolutnie wszystko, co robi prezydent, jest łakomą dla 
prasy informacją, więc ekipy przyszły. Tylko że tym razem wypadło to sztu
cznie, na kilometr pachniało inscenizacją, ponieważ każdy dobrze wiedział, że 
w waszyngtońskim domku bez służby Gerald Ford może i robił śniadanie, 
ale nie w Białym Domu. Przez wiele dni „wpadka"' była komentowana nie
przychylnie na łamach prasy. 

Jednym z ostatnich wyczynów „antyprasy". Białego Domu było opracowa
nie planu, według którego prezydent Ford miał co pewien czas zadzwonić 
do jakiegoś obywatela Stanów Zjednoczonych, wymienionego akurat w pra
sie z powodu osobistego sukcesu, i pogratulować mu. Pomysł doskonały, do
póki prasa nie dogrzebała się, że nie jest to inicjatywa od serca prezydenta, 
tylko inscenizacja. Jak więc widać, praca „antyprasowców" jest trudna, de
likatna, przynosi rezultaty jedynie wówczas, gdy się jej nikt nigdy nie do
myśli. 

Poważnym zadaniem „antyprasy" doczepionej do organizacji politycznych 
i handlowych jest prewencyjne łagodzenie konsekwencji, jakie mogą nieść 
decyzje opublikowane przez te organizacje w najbliższym czasie. Potencjalnie 
niepopularne zarządzenie, propozycja podwyżki cen na podstawowy produkt 
lub usługę wymaga szalonych przygotowań przez antyprasę, łącznie ze wszyst
kimi agendami reklamy, jeśli chodzi na przykład o ceny usługi. 

W przewidywaniu zgłoszenia nowego wniosku o podwyżkę cen usług tele
fonicznych w Nowym Jorku, koncern Bella prowadził przez wiele tygodni 
kampanię na temat olbrzymich wys i łków zmierzających nie tyle do uspraw
nienia, ile do rozszerzenia usług. Wszystko po to, aby wbić w głowy klien
tom przeświadczenie, że koncern w tej chwili i od dłuższego czasu po prostu 
dopłaca do uszczęśliwiania abonentów, i nie wiadomo, na jak długo mu jesz
cze wystarczy oddechu i pieniędzy. 

W stosunku do osób działalność prewencyjna antyprasy może przyjąć for
mę niszczenia konkurenta. Znane są wypadki — i to bardzo aktualne — fi
nansowania z jednej strony „niezależnej" książki, „niezależnego" autora, który 
pisze biografię niszczącą absolutnie przeciwnika insynuacjami, z drugiej stro
ny biografii własnej , którą się na przykład zamawia w znanym ośrodku nau
kowym, dając temu ośrodkowi duże fundusze z kasy własnej albo z kasy 
podporządkowanej sobie fundacji. Jest to typowa działalność „antyprasowa" — 
konsument produktu ma wielkie trudności poznania, że chodzi tutaj po pro
stu o płatne ogłoszenie, o broszurę reklamową. 

Ostatnie dwa lata kryzysu zaufania społecznego do polityków, do poli
tycznych instytucji, do oficjalnie głoszonych prawd wyprowadziły podejrzli
wość prasy poza wszelkie granice przyzwoitości. Każdy tydzień obfituje 
w dziesiątki ataków na osoby, insynuacje, które okazują się po paru tygod
niach — może dzięki chirurgicznej działalności „antyprasy", może z natury 
samej rzeczy — absolutnie wyssane z palca. Prasa na swoją obronę wska
zuje całą galerię polityków, którzy musieli odejść z areny politycznej, ponie-



waż złapano ich na publicznym kłamstwie, albo co gorzej — na braniu ła
pówek bądź — co jest przestępstwem wobec obowiązującej moralności jedy
nie wówczas, jeśli cię przyłapią! — na niepłaceniu podatków w należnej wy
sokości. Prasa mówi: a więc mieliśmy rację, będąc podejrzliwi. Jeśli nam 
się udało wyłapać tylu policjantów biorących łapówki, tylu to a tylu innj'ch, 
nawet w najwyższych sferach (i tu wskazanie palcem choćby na Spiro Agne-
wa, jeśli nie na Richarda Nixona), to ilu jeszcze ich tkwi w życiu publicz
nym. A więc do ataku! 

„Antyprasowcy" mówią: stop! Zagalopowujecie się panowie, depczecie po 
ludziach najzupełniej uczciwych, niszczycie im kariery, niszczycie ludzi za
cnych, zasłużonych wobec miasta, stanu, kraju. Patrzcie na wizerunki ludzi 
przez nas reprezentowanych — wszyscy bliscy ideałowi męża, ojca, obywatela, 
człowieka ! 

Walka nierozegrana prasy z antyprasą. 



DZIENNIKARZ MIĘDZY j 
TEORIĄ A PRAKTYKĄ | 

Walery P i s a r e k : RETORYKA 
DZIENNIKARSKA. Wyd. II. Bi
blioteka Dziennikarza OBP t. VI, 
Kraków 1975. S. 322 + 2 nlb. 

Jest to dziwna książka — kilka lat 
temu zachwycałem się nią, zachwytu 
do dziś dnia nie zmieniam. Ale zmie
niło się tak wiele w teorii dzienni
karstwa ojczystego, że trudno nie za
uważyć wielu nowych mniemań, for
muł, sytuacji wreszcie, w jakiej znaj
duje się polska prasa współczesna. 
Toteż „Retoryka dziennikarska" Wa
lerego Pisarka w wydaniu drugim, 
poprawionym i uzupełnionym, znaczy 
dziś równocześnie coś innego i wię
cej równocześnie. 

Rzecz podzielona jest na dwie czę
ści — pierwszą „Narzędzia", drugą 
„Działanie". Pierwsza jest więc jak 
gdyby określeniem zasad gramatycz
nych, stylistycznych (przy informacji 
bibliograficznej-słownikowej) współ
czesnej polszczyzny kulturalnej. Dru
ga jest próbą poradnika, praktyczne
go spisu wskazówek dla dziennika
rza, który ma pisać „w ogóle". 
Wprawdzie w rozdziale XIII Pisarek 
pisze o informacji, publicystyce i re
portażu, ale lapidarność pewnych 
formuł, określeń odnoszących się do 
różnych'rodzajów wypowiedzi dzien
nikarskiej sprawia, że ten swoisty 
rodzaj podręcznika w ścisłym podzia
le rodzaju wypowiedzi dziennikar
skiej odnosi się właściwie do samej 
czynności formułowania myśli pi
semnie. 

Te dwie części „Retoryki dzienni
karskiej" są odbiciem wiecznego roz
darcia człowieka pracującego w pra
sie, dzienniku w szczególności, mię
dzy teorią i praktyką. Praktyka wy

maga szybkiego pisania — teoria na
kazuje rozsądny wybór między dobrą 
i lepszą figurą stylistyczną. Taki 
właśnie jest i Pisarek w swojej 
książce. Podaje przepisy, informuje, 
uczy. Mniej bawi. To dobrze, taka 
właśnie ma być książka pełna do
brych rad. Powtórzenie gramatyki 
opisowej języka polskiego w krótkim 
wykładzie W. Pisarka wcale nie jest 
nieporozumieniem w owym tomie — 
podręczniku dziennikarstwa prak
tycznego. Pisarek doskonale wie, że 
nigdy za mało takich „spisów grama
tycznych" dla dziennikarzy traktują
cych poważnie swój zawód. Tym bar
dziej zresztą ma rację rozpatrując za
sady gramatyczne w swej „Retoryce", 
że umiejętnie potrafi wysupłać z gą-
szcza przepisów to, co tworzy s t y l , 
poetykę, co buduje zdania. Jest to 
niesłychanie istotne z wielu powo
dów. Otóż, opierając się na moim 
długoletnim doświadczeniu dzienni
karskim, twierdzę z całą odpowie
dzialnością, iż większość piszących 
obecnie w prasie polskiej ludzi siłą 
swego talentu bardziej niż umie
jętnością selektywnego wyboru do
chodzi do odrębnego stylu publicy
styki. Pisarek proponuje ambitnie 
dojście do tych odrębności przez 
wejście w teorię języka polskiego. 
Powiedziałbym, że nasza książka sta
nowi w ogóle o jakościowej różnicy 
odbioru tzw. dobrych rad. 

Prawie do rytuału należy narzeka
nie współczesnych dziennikarzy na 
przeklętych ortografów, językoznaw
ców, purystów. Nie można się opę
dzić w materiałach prasowych od 
prostych błędów i pokracznych zapo
życzeń. Takich np. jak „żurnalista", 
„kurort", „zabezpieczenie ludzi na 
pochód", „podwał", „pod rząd", „w 
międzyczasie" itd. Może więc i nasz 
krakowski tom uprzytomni wielu 
kolegom, co to jest np. kalka języ
kowa, zapożyczenie, na czym polega 



zróżnicowanie słownictwa, gdzie moż
na znaleźć nie tylko dobrą radę, ale 
po prostu pewien przepis. I nic nie 
pomogą żadne formułki, że jak ktoś 
ma talent to i tak rzecz napisze. Co
raz częściej widoczne są bowiem błę
dy ludzi, którzy ufają własnemu ta
lentowi i po prostu nie uczą się pew
nych zasad gramatycznych. 

Jak wobec tego zachować się w sy
tuacji określającej naszą profesję ja
ko działanie natychmiastowe? Jak 
znaleźć w wiecznym zagonieniu tę 
właśnie małą chwilę na wygładzenie 
tekstu, na usunięcie zeń chropowato
ści gwarowych, środowiskowych, 
wyrażeń fachowców różnych dzie
dzin? Na to pytanie nie odpowie ani 
Pisarek, ani tym bardziej skromny 
recenzent jego książki. 

Jednakże dwie części „Retoryki" 
trwają w nas jako ciągły wyrzut su
mienia, że nie dość jesteśmy staran
ni. Na stronie 283 Pisarek pisze: 
„Pierwszymi pytaniami, jakie nale
żałoby sobie postawić, zanim przy
stąpi się do układania nagłówka 
wypowiedzi publicystycznej, powin
ny być: albo o czym piszę, albo 
co o tym napiszę". Chcę, ażeby czy
telnik tego artykułu zrozumiał pew
ną sytuację psychiczną, w jakiej 
znajduje się autor wymyślający tytuł 
do swojej publikacji. Otóż taki dzien
nikarz na ogół nie uświadamia sobie 
wartości wyżej przytoczonej formuły. 
Wie, że tytuł ma być krótki, że ma 
przyciągnąć uwagę czytelnika — w 
przypadku większej wypowiedzi, np. 
reportażu, felietonu. Wie, że w tytu
le powinna być zawarta informacja, 
część informacji, w przypadku tzw. 
mniejszej wypowiedzi dziennikarskiej 
(np. informacji). Praktyka wykazuje, 
że na ogół dziennikarze w naszych 
redakcjach przyswoili sobie tę zasadę 
i — kierując się dobrze pojętym 
schematem — nie mylą tych dwóch 
formuł tytułu. Przecież Pisarek na
mawia, wskazuje, podkreśla: czytaj 
poradnik, jeśli masz trochę talentu, 
wznieś się wyżej w swych tekstach, 
formułuj rzecz jaśniej. Proponuje, 
ażeby tę właśnie praktyczną radę 
wynikającą z teorii, z przepisów gra
matycznych przypomnieć sobie w od
powiednim momencie. Tym odpo
wiednim momentem jest pisanie ar
tykułu, informacji, tytułów. 

Na początku części drugiej w roz
dziale VIII W. Pisarek stwierdza wy
raźnie: „Na pracę dziennikarza skła
dają się trzy rodzaje czynności, od

powiadające trzem kolejnym fazom 
powstawania jej końcowego wytwo
ru, to znaczy wypowiedzi prasowej. 
Są to: gromadzenie informacji o fak
tach, selekcjonowanie i porządkowa
nie informacji oraz wiązanie i ocena 
faktów, pisanie. W tej książce zajmu
jemy się tylko fazą trzecią, która 
rozpoczyna się w momencie, kiedy 
dziennikarz zebrał materiał, przemy
ślał go i już wie, co chce odbiorcy 
przekazać". 

W tych trzech zdaniach autor za
warł mnóstwo fundamentalnych in
formacji o pracy dziennikarza, wy
bierając dla pełniejszej obróbki tyl
ko cząstkę zadań, jakie spełniamy. 
Pozornie tylko oddalam się od tematu 
wiecznego rozdarcia między teorią ję
zyka i praktyczną działalnością 
dziennikarską. W gruncie rzeczy idzie 
tutaj o odnalezienie pewnego pomo
stu między tymi dwoma naszymi obo
wiązkami. Otóż trzeba by się zapy
tać, przedłużając myśl Pisarka, jak 
gromadzimy informację o faktach, 
jak selekcjonujemy i porządkujemy 
je, co oznacza współcześnie wiązanie 
i ocena faktów? Wszystko to zależy 
od mnóstwa różnego rodzaju czynni
ków. Składa się na to np. sama pre
dyspozycja psychofizyczna dziennika
rza, ale przecież kiedy jedzie on na 
wieś i zadaje pytania dotyczące roz
woju hodowli, to już w tym samym 
momencie pyta on o... materiały bu
dowlane potrzebne do prowadzenia 
racjonalnej gospodarki zootechnicz
nej. Czy chce, czy nie chce, w roku 
1975 materiał związany z tym wy
preparowanym problemem musi 
objąć fakt pozornie oderwany od ho
dowli. Teraz pytamy sami siebie: jak 
można związać i ocenić fakty, o któ
rych poinformowano mnie na wsi, 
wtedy kiedy zadawałem pytania do
tyczące hodowli? Czy będę pisał o 
brakach w zaopatrzeniu w materia
ły budowlane? Czy o braku przygo
towania fachowego hodowców? Czy 
o dobrych hodowcach? Czy o sklepie 
mięsnym? Wtedy kiedy zaczynamy 
sobie zadawać takie pytania, nastę
puje moment selekcjonowania i po
rządkowania informacji. Niejako 
aprioryczny w stosunku do momentu 
pisania materiału prasowego. Inaczej 
powiadamy: jadę w teren z gotowy
mi formułami ocen za pazuchą. Czy 
ta ocena ma być związana z rzeczy
wistym stanem, czy zwycięży we 
mnie chęć porządkowania rzeczywi
stości „na siłę", czy zechcę wskazać 



na drogi wyjścia z sytuacji przez rze
telną informację i wskazanie sposo
bów naprawy? Pytania te można 
przedłużać właściwie w nieskończo
ność. Wynika to z czasu, jaki ograni
cza naszą działalność do krótkiego 
wycinka, terminu. 

Wydaje mi się również, że W. Pi
sarek jak gdyby instynktownie do
prowadza nas do mniemania, że 
praktyczna znajomość życia społecz
nego (z której m. in. rodzą się przy
toczone tutaj pytania) nie oznacza 
sprawności w formułowaniu sądu o 
nim. Do tego potrzebna jest znajo
mość... gramatyki, stylu, stylów, spo
sobu budowy zdania. W tym miejscu 
możemy powtórzyć dość znaną chyba 
formułę: dziennikarstwo jest takim 
działaniem, w którym krzyżuje się 
znajomość życia społecznego, czyli po
lityki z gramatyką. 

Wydanie drugie „Retoryki dzienni
karskiej" Walerego Pisarka zaspoka
ja określoną potrzebę rynku. Sądzę, 
że wielu działaczy z konieczności 
przecież występujących пг trybunie 
publicznej skorzysta z tej książki 
z równym sukcesem co dziennikarze. 
Ale na tym sprawa się nie kończy. 
Współcześnie „Retoryka" jest otwar
ciem szeregu ważnych problemów o 
charakterze naukowym. Otóż należy 
w końcu wyraźnie powiedzieć, na 
czym polega różnica między poszcze
gólnymi rodzajami wypowiedzi dzien
nikarskiej. Należy spytać, co to jest 
proces obiektywizacji we współcze
snej informacji prasowej, radiowej 
i telewizyjnej? Do nowego wydania 
swej książki W. Pisarek dodał cały 
nowy rozdział XIV pt. „Obraz i sło
wo". Autor zajmuje się tu głównie 
relacją między fotografią prasową 
i podpisem pod nią. Myślałem, że 
rozszerzy on swoje uwagi o relacje 
między tekstem i filmem w telewizji, 
między tekstem i zdjęciem nierucho
mym w telewizji, między tekstem 
i grafiką w TV. Z tych oczekiwań 
rodzą się kolejne pytania: czy nie 
należałoby w ogóle Pisarkowi zapro
ponować napisania książki traktują
cej o języku prasy, radia i telewizji, 
o różnicach między reportażem praso
wym i telewizyjnym (głównie w war
stwie tekstu, ale przecież wiadomo, 
że pojęcie tekstu jest szersze niż 
określona myśl zapisana w kształcie 
materialnym na białej kartce pa
pieru). 

Pionierskość „Retoryki" nie ulega 
najmniejszej wątpliwości. Ale czy nie 

można uznać sytuacji współczesnej 
za sprzyjającą do podjęcia zaznaczo
nych tutaj problemów? 

Wróćmy teraz do pytania zawar
tego w pierwszej części naszego spra
wozdania: czy człowiek, który będzie 
chciał rozpatrzyć różnice między ję 
zykiem prasy, radia i telewizji unik
nie rozdarcia między dążeniem do za
chowania zasad gramatycznych i 
szybkością tworzenia? Przecież w ra
diu bardziej idzie o o r t o e p i k ę 
niż o o r t o g r a f i ę . Podobnie dzieje 
się i w telewizji. Ale zawsze idzie 
o to o r t o-, o poprawność, zgodność 
z przepisem. Rozdarcie trwa w nas 
niezależnie od miejsca zajęć redak
cyjnych. Może więc uprzytomnienie 
sobie tej sytuacji skłoni teoretyków 
do bardziej praktycznych i szerszych 
wskazówek, zaś praktyków do prób 
teoretycznych? Jest to potrzebne, po
nieważ i jedna i druga strona ma do 
siebie dość dużo pretensji. 

Olgierd Jędrzejczyk 

I ŚRODKI PERSWAZYJNE 
Stanisław K w i a t k o w s k i : SŁO
WO I EMOCJE W PROPAGAN
DZIE. Książka i Wiedza. Warsza
wa 1974. S. 268. 

Tę ogromnie pożyteczną książkę o-
trzymaliśmy jako jedną z pozycji kil-
kutomowej serii Prasa-Społeczeń-
stwo-Propaganda. Dzięki niej autor, 
znany dotychczas tylko z prac opu
blikowanych w wydawnictwach o 
dość ograniczonym kręgu odbiorców, 
zdobył sobie ważkie miejsce w pol
skiej literaturze poświęconej propa
gandzie, a pośrednio także reklamie. 
Książka bardzo udatnie łączy w kon
sekwentną całość elementy języko
znawstwa, psychologii, socjologii i fi
lozofii. Przeciwstawia się poglądom, 
jakoby argumentacja emocjonalna 
była niezgodna z socjalistycznym du
chem naszej propagandy, ale jedno
cześnie słusznie podkreśla, że oddzia
ływanie środkami emocjonalnymi nie 
jest „cudownym eliksirem dla propa
gandy nie liczącej się z warunkami 
społeczno-ekonomicznymi". 

Zawartość książki (7 podstawo
wych rozdziałów poprzedzonych wstę
pem, zamkniętych zakończeniem i 
uzupełnionych bardzo dobrą biblio-



grafią) przejrzyście przedstawia sam 
autor: „Rozwinięcie tematu poprze
dza rys historyczny retoryki klasycz
nej i polskiej oraz analiza stylu prze
mówień Lenina, które wykorzystano 
na potwierdzenie przyjętych założeń 
(rozdz. II). Na rozdział III złożyły 
się implikacje filozof iczno-lingwisty-
czne, jakie wynikają z teorii języka 
dla propagandy słownej; rozdział IV 
to konstatacje psychospołeczne na te
mat funkcji uczuciowej słowa i jego 
znaczenia jako środka oddziaływania 
propagandowego (pojęcia i stereoty
py, sytuacje językowe a zachowanie 
ludzi); z kolei w rozdziale V omó
wiono wszystkie kwestie dotyczące 
oddziaływania żywym s łowem za po
mocą słownictwa o zabarwieniu emo
cjonalnym, środków stylistyczno-
-składniowych nacechowanych emo
cjonalnie, obrazowania słownego oraz 
warunków sytuacyjnych, jakie mu
szą być spełnione, aby treść przeka
zu propagandowego utrwaliła się 
również w sferze emocji. Pozostałe 
rozdziały stanowią niejako uzupeł
nienie całości w zakresie argumenta
cji emocjonalnej i jej wpływu na re
cepcję treści (rozdz. VII); pokazują, 
w ogólnym zarysie, zagadnienia zwią
zane bezpośrednio z oddziaływaniem 
słownym, ale z konieczności wykra
czające poza ramy pracy (rozdz. VIII), 
oraz kwestie czekające na podjęcie w 
innych pracach na temat oddziały
wania emocjonalnego (rozdz. VI):'. 

Każdy rozdział kończy się wnio
skami, które jednak nie tylko stano
wią podsumowanie poszczególnych 
rozdziałów, ale wprowadzają (moim 
zdaniem — czasem niepotrzebnie) no
we, dodatkowe wątki. 

Autor swobodnie się porusza po 
obszarach psychologii i językoznaw
stwa, budzi zaufanie czytelnika zna
jomością literatury przedmiotu, ilu
struje swoje rozważania trafnymi i 
przekonywającymi przykładami, pi
sze interesująco i na ogół bardzo zro
zumiale. Ta ostatnia cecha stanowi 
jeden z istotniejszych walorów książ
ki. Podczas lektury narzuciły mi się 
także uwagi krytyczne. Przemilcze
nie ich mogłoby być poczytane za 
świadectwo powierzchowności recen
zji. I tak — moim zdaniem — nie
potrzebnie, jak na pracę tego typu, 
autor obciążył ją za dużą ilością cy
tatów, z czego, nawiasem mówiąc, 
sam zdaje sobie sprawę, jeśli się z 
góry broni przed podobnymi zarzu
tami. Cytaty, dobrane z tekstów pi

sanych przez przedstawicieli różnych 
dyscyplin i w różnym czasie (różnica 
między najstarszym cytatem a naj
młodszym wynosi przeszło dwa ty
siące lat), nie mogły nie wprowadzić 
pewnego niepożądanego zamieszania 
terminologicznego w toku rozważań 
(por. np. str. 110—112; przy okazji 
wypada sprostować, że pojęcia „ko
notacji" tak w sensie semantycznym, 
jak i gramatycznym mają w polskiej 
literaturze co najmniej równie długą 
tradycję). Niektóre uogólniające 
stwierdzenia budzą sprzeciw (np. 
„W nauce o ludzkim zachowaniu — 
zwanej teorią zachowania — liczą się, 
przede wszystkim, idee dwóch wiel
kich prekursorów tej nauki: I. Pa
włowa i E. L. Thorndike'a", s. 116; 
nie umniejszając zasług Thorndike'a 
w zakresie pedagogiki i badania zro
zumiałości tekstów, uważam, że to
warzystwo Pawłowa to zbyt wielki 
zaszczyt dla niego). 

Oprócz tych drobnych uwag zgła
szam wobec książki Kwiatkowskiego 
trzy wątpliwości ogólniejsze. Po pier
wsze, sądzę, że okazuje ona zbyt 
wielkie zaufanie do klasycznych au
torytetów, jeśli chodzi o wartość per
swazyjną dawnych figur retorycz
nych; nieskuteczność wielu z nich 
wobec współczesnego odbiorcy zosta
ła empirycznie wykazana w minio
nym czterdziestoleciu (badania szko
ły Yale). Po drugie, mimo szeroko
ści i wszechstronności spojrzenia — 
a może właśnie wskutek tego — od
czuwam w książce brak problematy
ki kompozycji całego wystąpienia 
propagandowego; uwaga autora kon
centruje się niemal wyłącznie na 
środkach perswazyjnych jako poten
cjalnych elementach większej całości. 
Po trzecie, moim zdaniem, autor nie
dostatecznie uwzględnił kwestię za
leżności skutków oddziaływania od 
cech odbiorcy, a także od ogólnej sy
tuacji towarzyszącej aktowi perswa
zji; odnosi się to nawet do analizo
wanych szczegółowo wystąpień Leni
na, których również nie można trak
tować jako uniwersalnych wzorów 
propagandy socjalistycznej, odpowie
dnich dla każdego słuchacza i w każ
dej chwili. 

Krytyczne zastrzeżenia wobec 
książki S. Kwiatkowskiego albo doty
czą kwestii drugorzędnych, albo mo
gą być przez niego dodatkowo u-
względnione w przyszłości. Jestem bo
wiem przekonany, że jego praca do
czeka się rychło następnych wydań. 



Dziesięciotysięczny nakład nie zaspo
koi potrzeb kształcenia kadr frontu 
ideologicznego. 

Walery Pisarek 

HISTORIA PRASY j 

Stanisław S z o s t a k o w s k i : Z 
K A R T WIELKIEJ EMIGRACJI. 
Prasa obozu arystokratyczno-kon-
serwatywnego w latach 1832—1848. 
Wyd. „Pojezierze'*, Olsztyn 1974. 
S. 297 i 3 nlb. 

Dobrze się stało, że pod kierunkiem 
prof. Witolda Łukaszewicza, wybor
nego znawcy dziejów politycznych 
wychodźstwa polistopadowego, mło
dy historyk S. Szostakowski podjął 
się opracowania pierwszej fazy emi
gracyjnego czasopiśmiennictwa kon
serwatywnego, ideowo zbliżonego do 
Hotelu Lambert. Publicystyka ta mia
ła drugą i znakomitą fazę pod pió
rem J. Klaczki, W. Kalinki — bar
dziej znaną od pierwszej. Dotychcza
sowa koncentracja uwagi historyków 
na prasie demokratycznej (do czasów 
rewolucji 1848 г.), m. in. powierz
chowne ustalenia J. Kalembki, usu
nęła na plan drugi ważne dla pełne
go obrazu życia umysłowego wy
chodźstwa zagadnienie prasy konser
watywnej, i nawet już dokonane pró
by omówienia go nie doceniały aspe
ktu prasoznawczego. Inaczej wyglą
da ta sprawa w pracy Szostakow-
skiego. 

Wprawdzie wydaje się, że spory 
rozdział I poświęcony politycznej i 
dyplomatycznej historii i planom in-
surekcyjnym obozu ks. Adama Czar
toryskiego jest dla historii prasy emi
gracyjnej zbyteczny, tym więcej , że 
ta problematyka była już rozważana 
i oceniana przez wielu znakomitych 
historyków, jak M. Handelsman, M. 
Kukieł, S. Kieniewicz i inni. Najistot
niejsze elementy tej historii można 
było z powodzeniem, co częściowo 
autor uczynił, zmieścić w ideologicz
nej analizie publicystyki i dzienni
karstwa Hotelu Lambert w dwu 
ostatnich rozdziałach książki. Ale nie 
o tę stronę omawianej pracy chodzi 
tutaj. Interesuje nas aspekt history-
czno-prasowy, któremu poświęcono 
rozdział II. 

Widać, że autor przemyślał postu
laty badawcze, wysunięte w now-

szych teoretycznych studiach praso
znawczych i choć nie wymienił ich 
w swoim wykazie opracowań, starał 
się — acz nie w pełni — do nich do
stosować. Z ogólniejszych myśli wstę
pu — trudno pogodzić się z tezą ge
neralną, że „wszelka niezależna myśl 
narodowa [mogła] znaleźć odbicie j e-
d y n i e na łamach prasy wydawanej 
poza krajem", w którym panowało 
„przymusowe m i l c z e n i e " (s. 9; 
podkr. moje — M. T.). Nawet do 
1848 r. wychodzące w Polsce perio
dyki, jak Przegląd Naukowy E. 
Dembowskiego czy Tygodnik Literac
ki Wojkowskich — obfitowały w myśl 
niezależną, łatwą do odszyfrowania 
przez patriotyczne kręgi czytelnicze. 
Mówri o tym zresztą sam autor ex re 
ideowych filiacji prasy krajowej z 
emigracyjną (s. 247—256). 

Oczywiście za punkt wyjścia do 
szczegółowych rozważań z dziejów 
prasy emigracyjnej autor uznał mo
menty g e n e t y c z n e i i n s p i r a 
t o r s к i e. Jeśli chodzi o różne orga
ny prasy konserwatywno-arystokra
tycznej, widzi je w potrzebie stwo
rzenia instrumentów propagandy in-
surekcyjnej w kraju (cel przez nie
których nowszych historyków nie do
strzegany), propagandy zjednoczenia 
społeczeństwa w walce z tendencja
mi Świętego Przymierza, wreszcie po
pularyzowania idei monarchistycznej. 
Bodźcem bardziej doraźnym była 
kontragitacja przeciw Nowej Polsce 
J. B. Ostrowskiego (słynnego Ibusia), 
który zajadle atakował obóz arysto
kratyczny (s. 91). Jeśli chodzi o pier
wsze periodyki, zwłaszcza obcojęzy
czne (Polonia or Monthly Reports 
1832, The Hull Polish Record 1832— 
1834, The Polish Exile 1833, Souve
nirs de la Pologne 1833, Le Polonais 
1833—1836), oczywistym celem był 
postulat zainteresowania opinii publi
cznej brytyjskiej i francuskiej sy
tuacją polityczną Polski. Moment kal
kulacyjny, dochodowy ze strony ta
kich wydawców (nakładców) — księ
garzy, jak Ch. Fox w Londynie (za 
fundusze Literary Association of the 
Friends of Poland) czy Hektor Bo-
sange w Paryżu — słusznie uznano 
za zupełnie drugorzędny; jeśli zaś 
chodzi o Aleksandra Jełowickiego, 
który zanim został zmartwychwstań-
cem, dorobił się poważnej fortuny 
na periodykach emigracyjnych i poe
zji A. Mickiewicza — niesłusznie nie 
dostrzeżony. Rentowność wydawnictw 
Jełowickiego i E. Januszkiewicza — 



poza niewątpliwą i wzniosłą ideą pa
triotyczną — była oczywista. 

Z tym zagadnieniem wkraczamy 
w p o d s t a w y f i n a n s o w e pra
sy wychodźczej. Początkowo były 
chwiejne. Składały się na nie zrazu, 
gdy nakładcy londyńscy nie chcieli 
ryzykować kosztów: dobrowolne 
składki członków wspomnianego już 
Towarzystwa Literackiego i takiegoż 
w Hull, finansowa interwencja Czar
toryskiego (bliżej określona tylko co 
do Le Polonais), z czasem subskrypcje 
abonamentów. Gdy i te środki za
wiodły, chwycono się bardziej nowo
czesnych form zabezpieczenia finan
sowego: funduszu akcyjnego, zakła
dania spółek 2-osobowych (jak N. F. 
Żaby i A. P. Zaleskiego dla The Po
lish Exile), później 3-osobowych (A. 
Jełowicki — E. Januszkiewicz — S. 
Dembowski dla Kroniki Emigracji 
Polskiej, 1834—1839, do której sam 
Jełowicki wniósł... 15 tys. fr.), zało
żenia specjalnego Stowarzyszenia 
Fundatorów i Przyjaciół Pisma Trze
ci Maj, przyjmowania płatnych inse
ratów. Najskuteczniejszą formę obra
ła redakcja Trzeciego Maja (1839— 
1848), dzięki czemu mogła pokrywać 
nie tylko honoraria autorskie, ale i 
pensje zespołu redakcyjnego i admi
nistracyjnego (ciekawe dane wydo
był autor z rękopisów Bibl. Czartory
skich). Ale już w 1838 г., gdy z im
prez prasowych wycofał się Jełowic
ki — nowy organ Młoda Polska, Wia
domości Historyczne i Literackie 
(1838—1840) musiał w całości oprzeć 
się na funduszu galicyjskiego ziemia
nina Seweryna Uruskiego — aż do 
momentu likwidacji pisma (protektor 
ten niewątpliwie czerpał na te 
świadczenia ze składek innych oby
wateli). Indywidualny inwestor ty
godnika Dziennik Narodowy (1841— 
1848) Władysław Plater stworzył nie 
tylko jeden z najdłużej wychodzących 
organów, ale i opłacał jego liczny ze
spół redakcyjny. Natomiast pominął 
autor — mówiąc o finansach — do
chody z dużego przemytu periodyków 
do kraju (na czym nieźle zarabiał 
np. M. Stefański w Poznaniu) oraz 
po stronie kosztów — wysokość kau
cji prasowych i stempla pocztowego, 
którą można by ustalić z nie wyko
rzystanej przez autora literatury 
francuskiej. 

U s t r ó j r e d a k c j i i system 
pracy redakcyjnej udało się autoro
wi określić najpierw ogólnie (podział 
funkcji), jeśli chodzi o Souvenirs de 

la Pologne, dokładniej co do Trzecie
go Maja. Uwagi dotyczące pracy re
dakcyjnej — wiążą się z u k ł a d e m 
n u m e r u (stałe działy) i ze serwi
sem informacji. Praktyka zaczęła się 
od układu 4 działów w Polonia or 
Monthly Reports: sprawy polskie — 
wiadomości z kraju — koresponden
cja z zagranicy — poezja. Trzeci Maj 
miał już 6 działów, o niedzisiejszej 
nomenklaturze: część dogmatyczna — 
polityczno-literacka — polemiczna — 
„dziennikarska czyli Kronika" — ne
krologia — ogłoszenia, a zespół re
ferentów działowych był wysoko wy
specjalizowany, korespondenci słali 
swe materiały z kilkunastu miast 
francuskich. Sieć korespondentów po
szerzyły Wiadomości Krajowe i Emi
gracyjne (2-tygodnik, 1837) nie tylko 
o miasta Galicji (Lwów, Tarnów), 
Warszawę i Wilno, ale o Kłajpedę, 
Chersoń, Taganrog, Rocznik Emigra
cji Polskiej o Stambuł i Stany Zjed
noczone Ameryki Północnej. Nato
miast serwis informacyjny, czerpany 
z dzienników obcych, w skromnych 
początkach z prasy angielskiej — roz
szerzył się w Trzecim Maju o perio
dyki francuskie, niemieckie i krajo
we, w Dzienniku Narodowym także 
o rosyjskie. Redaktorami organów 
emigracyjnych w W. Brytanii byli 
najpierw Anglicy: Tom. Campbell 
(Polonia or Monthly Reports), Mat. 
Chalmers i Edw. Buckton (The Hull 
Polish Record), ale nie spisali się tę
go. Autor ciekawie to tłumaczy: „pis
ma polonofilskie... utrzymywały swych 
czytelników w hermetycznej izolacji 
od szerokiego nurtu wydarzeń euro
pejskich" (s. 72); niestety nie wyjaś
nia dlaczego. Następnie redaktorzy — 
w których kwalifikacje nie tyle 
dziennikarskie, co wydawnicze i re
daktorskie autor, z wyjątkiem A. Je-
łowickiego, nie wchodzi (choć każdy 
z nich, zwłaszcza K. B. Hoffman, F. 
Wrotnowski, J. F. Kołosowski, E. Ja
nuszkiewicz, zasługiwał bodaj w przy
pisach na prezentację biograficzną) — 
opierali się głównie na pracy zespo
łów węższych lub szerszych oraz re-
daktorów-specjalistów, jak w Trze
cim Maju. Na ukształtowanie się pro
filu redakcji wpływała — bez naj
mniejszej wątpliwości — praktyka 
dziennikarska francuska i angielska, 
o którą ocierali się na co dzień nasi 
dziennikarze; szkoda, że autor nie 
sięgnął do tych obcych wzorów, o 
czym świadczą luki w wyzyskanej 
przez niego literaturze. Szkoda to tym 



dotkliwsza, że wielu wybitnych cu
dzoziemców zasilało szpalty polskie, 
np. Dziennika Narodowego. 

N a k ł a d y ulegały wielkim wa
haniom, od rażąco skromnych w An
glii po dobrze postawiony Trzeci Maj 
(do 600 prenumeratorów). To samo 
dotyczy k o l p o r t a ż u : od odbioru 
przez członków organizacji polonofil-
skich w ich siedzibach i w księgar
niach po rozsyłkę pocztową. Kolpor
taż we Francji był znacznie spraw
niejszy, niż na wyspach i sięgał na
wet do innych krajów europejskich 
(Belgii. Szwajcarii, państw włoskich 
i niemieckich). Trudności z podaniem 
wysokości nakładów są zrozumiałe; 
w kraju brak do nich źródeł (poza 
papierami administracji Trzeciego 
Maja), do rękopisów zaś Biblioteki 
Polskiej w Paryżu autor nie sięgnął. 
C z ę s t o t l i w o ś ć organów była 
rozmaita i zmienna, nieraz przy tych 
samych periodykach, co tłumaczy się 
ich kryptograficznym charakterem ze 
względów kaucyjnych (periodyki o-
kreślane przez redakcje jako publi
kacje jednorazowe o różnych tytu
łach — wychodziły nieregularnie). O 
ile w obcojęzycznych czasopismach 
przewagę miały miesięczniki (Hull 
Polish Record był 2-miesięcznikiem), 
o tyle polskie tytuły charakteryzo
wała tendencja do wydań tygodnio
wych i dekad (Trzeci Maj i Młoda 
Polska), dwutygodniowych (Wiadomo
ści Krajowe i Emigracyjne, 1837 i 
Fenix 1833), tylko Kraj i Emigracja 
(1835—1843), zamierzony jako kwar
talnik (o czym świadczyłyby roczni
ki I i II) stał się w istocie roczni
kiem i to o różnej objętości. Często
tliwość zależała nie tylko od kalku
lacji na poczytność, ale i od ciężaru 
gatunkowego artykułów, przede wszy
stkim dłuższych rozpraw problemo
wych (jak w Kraju i Emigracji). 

Z tą kwestią łączy się a n a l i z a 
i d e o l o g i c z n a treści. Ważnym 
stwierdzeniem autora, znanym już w 
badaniach historyczno-literackich, jest 
recepcja wielu motywów treściowych, 
a nawet form literackich (zwróciła 
na to uwagę H. S t a n k o w s k a * ) 
z dziennikarstwa i piśmiennictwa 
krajowego. Natomiast o ile słuszna 
jest teza autora o „fałszywych poję
ciach o najdawniejszych i ostatnich 
dziejach Polski", przekazywanych 
przez organy obcojęzyczne prasy kon-

* ) H . s t a n k o w s k a : Literatura i kry
tyka w czasopismach W. Emigracji. War
szawa 1973. 

serwatywnej czytelnikom zachodnim, 
0 tyle trudno się zgodzić z twierdze
niem, że wobec społeczeństwa angiel
skiego i francuskiego te organy ode
grały pozytywną rolę w popularyza
cji kwestii polskiej (s. 82). Recepcja 
ich na tych terenach obejmowała bar
dzo wąski krąg arystokracji i świata 
intelektualnego. 

W sumie rozważania Szostakow-
skiego wnoszą sporo świeżego spoj
rzenia w historię prasy emigracyjnej. 
Mimo że sposób omówienia aspektów 
prasoznawczych (także tu nie wzmian
kowanych, jak strona typograficzna 
1 ceny pism) jest wyraźnie opisowy, 
nie porównawczo-ewolucyjny i mi
mo zignorowania zachodnioeuropej
skiego podłoża i warunków rozwojo
wych tych aspektów na jego tle — 
książka poszerza naszą wiedzę. Obok 
strony wydawniczo-redakcyjnej — 
zyskujemy jaśniejszy obraz proble
matyki niepodległościowej, ustrojo
wej i społecznej w prasie obozu kon
serwatywnego. 

Marian Tyrowicz 

ANTYPOLSKA 
PROPAGANDA 

Janusz S o b c z a k : PROPAGAN
DA ZAGRANICZNA NIEMIEC 
WEIMARSKICH WOBEC POL
SKI. Instytut Zachodni, Poznań 
1973. S. 355 + 2 nlb. 

Prawie nazajutrz po zakończeniu I 
wojny światowej Niemcy rozpoczęły 
nie przebierającą w środkach kampa
nię propagandową przeciwko Polsce. 
Akcja ta cieszyła się całkowitym po
parciem wszystkich rządów weimar
skich i tylko w pewnych okresach 
była ze względów taktycznych nieco 
tonowana. Władze używały wszelkich 
środków propagandowych, aby wy
woływać i podsycać wśród swych 
obywateli uczucia nienawiści i po^ 
gardy do Polaków i Polski. Kampa
nia ta prowadzona była równolegle 
poza granicami Rzeszy. Właśnie pro
paganda zagraniczna Niemiec wei
marskich wobec Polski jest tematem 
rozważań poznańskiego historyka i 
znawcy prasy niemieckiej Janusza 
Sobczaka. 

Specyficzny temat stwarzał ryzy
ko powstania pracy uproszczonej. 



Tak by się mogło stać w wypadku, 
gdyby autor nie podszedł rzeczowo, 
z należytym dystansem oraz gdyby 
pozwolił dojść do głosu czynnikom 
emocjonalnym. J. Sobczak wykazał 
jednakże dużą dojrzałość w potrak
towaniu problemu i dobre przygoto
wanie warsztatowe. Fakty i ich ana
lizę podał w sposób obiektywny i 
przy tym w przystępnej dla czytel
nika formie. 

W sześciu rozdziałach opartych na 
bogatych źródłach autor omawia ce
le, metody, zasięg i rzeczywiste efek
ty oddziaływania kierowanej na ze
wnątrz propagandy Republiki Wei
marskiej. Trzeba przyznać, iż Niem
cy wykazali tu dużą operatywność. 
Mając na celu osiągnięcie jak najlep
szego stosunku opinii publicznej na 
Zachodzie do swych roszczeń teryto
rialnych wobec Polski, bardzo często 
stosowali takie formy dezinformacji 
jak: symulację, dysymulację czy kon
tuzję. Dla kamuflażu niekorzystnych 
treści i możliwości odpowiedniego 
manipulowania informacjami korzyst
nymi dla Niemiec stosowali oni na
gminnie różne kombinacje wspomnia
nych wyżej metod, na przykład kon-
fuzję z dysymulacją. Negatywna wo
bec II Rzeczypospolitej propaganda 
niemiecka zmierzała do wywołania 
w państwach zachodnich nastrojów 
nieprzychylnych dla Polski i stworze
nia korzystnego klimatu dla rewi
zji postanowień traktatu wersalskie
go. Jak pisze autor na stronie 32: 
„Propaganda zagraniczna była bar
dziej złożona aniżeli propaganda na 
użytek wewnętrzny, aczkolwiek oba 
nurty w sprawach Polski były ze so
bą dokładnie zsynchronizowane". 

Autor przejrzyście ukazał organi
zację systemu niemieckiej propagan
dy i kierowniczą rolę władz Rzeszy 
w mechanizmie jej funkcjonowania. 
Scharakteryzował takie organizacje, 
jak Reichszentrale für Heimatdienst 
czy Deutscher Ostbund, które ode
grały ważną rolę w koordynacji ak
cji propagandowych. Chyba najbar
dziej interesujący jest rozdział III, 
omawiający techniki i środki stoso
wane przez propagandę niemiecką. 
Z uwagi na szerszą znajomość wśród 
zachodnich dziennikarzy języka nie
mieckiego niż polskiego, Niemcy mie
li uproszczone zadanie, ponieważ 
łatwiej im było skłonić koresponden
tów obcych gazet do korzystania z 
materiałów i doniesień prasy berliń
skiej, przedstawiającej opinie rządzą

cych kół Republiki Weimarskiej, ani
żeli z materiałów warszawskich. 

Wielu zagranicznych koresponden
tów współpracowało z Wydziałem 
Prasowym Auswärtiges Amt, który 
m. in. często organizował dla zachod
nich korespondentów wycieczki na 
tereny byłego zaboru pruskiego czy 
na obszary przygraniczne. Nie były 
niczym wyjątkowym przypadki u-
zgadniania treści artykułów uczest
ników tych wycieczek z referentem 
niemieckim. Szczególnie dużo uwagi 
poświęcała strona niemiecka kores
pondentom angielskim. Berlinowi u-
dawało się docierać dzięki temu na 
łamy brytyjskich dzienników nie de-
konspirując się przy tym, to znaczy 
nie ujawniając źródła informacji. Po
zwalało to równocześnie obalać za
rzuty na temat prowadzenia akcji 
propagandowej w interesie Niemiec. 
Nawet w przypadku nie nastawione
go proniemiecko Daily Mail udało się 
przemycić na jego łamy materiały 
podsunięte przez propagandę nie
miecką. 

Również bardzo interesujące są 
wiadomości o wpływie Wydziału Pra
sowego Auswärtiges Amt na artyku
ły ukazujące się w prasie francu
skiej, włoskiej czy w gazetach wy
chodzących w Stanach Zjednoczo
nych. Instruował on nie tylko dzien
nikarzy akredytowanych w Berlinie, 
ale dawał nawet niektórym zachod
nim korespondentom wytyczne poza 
granicami Rzeszy. Przedstawiciel Chi
cago Tribune Clayton pisząc cykl ar
tykułów o Polsce nie oparł się na 
własnych spostrzeżeniach czy na pol
skich materiałach, lecz po prostu prze
pisał informacje dostarczone przez 
Niemców. 

Pewną rolę w kampanii propagan
dowej, aczkolwiek ze względu na ma
łą liczbę odbiorników słabszą aniżeli 
prasa, odgrywało radio. Dwie stacje, 
Nauen — nadająca dla słuchaczy na 
kontynencie amerykańskim i Königs-
wusterhauen — odbierana w Euro
pie, wysuwały w swych programach 
ustawiczne roszczenia rewizjonistycz
ne wobec II Rzeczypospolitej. Ich ro
la zwiększyła się u schyłku istnienia 
Republiki Weimarskiej. 

Na zakończenie tego krótkiego o-
mówienia należy stwierdzić, że otrzy
maliśmy książkę mającą duże war
tości poznawcze i jednocześnie pra
cę, w której analiza przeważa nad 
opisem. Z przeczytanej lektury ko
rzyści odnosi nie tylko badacz sto-



sunków polsko-niemieckich okresu 
międzywojennego, lecz także w du
żym stopniu socjolog, dziennikarz czy 
badacz prasy. 

Sylwia Kępińska 

N A J N O W S Z A H I S T O R I A 

Alojzy Leszek G z e 11 a: PRASA 
L U B E L S K A 1944—1974. Wyd. Lu
belskie, Lublin 1974. S. 315, z 52 
ilustr. 

Z okazji trzydziestolecia wyzwolenia 
Lublina i powstania Polskiej Rzeczy
pospolitej Ludowej wydano na zle
cenie Wydziału Kultury i Sztuki 
Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie 
okolicznościową publikację o prasie 
lubelskiej lat 1944—1974 w staran
nym opracowaniu miejscowego dzien
nikarza A. L. Gzelli. Dał on zbiór 
podstawowych informacji o temacie, 
który nie dojrzał jeszcze do nauko-
kowego potraktowania. 

Podział obfitego materiału jest z 
konieczności nierówny. Połowę tek
stu właściwego zajmuje opis dni wy
zwolenia i prasy Polskiego Komitetu 
Wyzwolenia Narodowego, tj. drugie
go półrocza 1944 r. Plon prasowy na
stępnych 28 lat zaprezentowano w 
drugiej połowie książki, uzupełnionej 
bibliograficznym aneksem. 

We wstępie (i w innym kontekście 
na s. 154) wspomniał autor dość ogól
nikowo o tradycjach prasowych L u 
blina i Lubelszczyzny i o stanie miej
scowej prasy w momencie wybuchu 
drugiej wojny światowej i katastro
fy wrześniowej. Tę ogólnikowość ma 
usprawiedliwić brak związków per
sonalnych i programowych między 
powojennym a przedwojennym dzien
nikarstwem miejscowym: „Odradza
jące się po wojnie dziennikarstwo lu
belskie zaczynało (...) w roku 1944 
pracę od zera, z dobytkiem warszta
tu przywiezionego na ciężarowych 
samochodach wojskowych..." (s. 13). 
„Dziennikarstwo lubelskie po wojnie 
tworzyło się od podstaw" (s. 216). 

Nie zwalnia to jednak z obowiązku 
podania nawet w opracowaniu po
pularnym wiadomości o prasie pod
ziemnej na Lubelszczyźnie podczas 
okupacji hitlerowskiej. Na pewno 
miała ona tu swoje gniazda, swoją 
siatkę organizacyjno-propagandową, 

swoje oblicze polityczne, co tym 
ważniejsze, że Lubelszczyzna uchodzi
ła zawsze za dość zradykalizowaną 
i przenikniętą wpływami lewicowy
mi. Toteż właśnie w prasie podziem
nej łatwo by odszukać wyraźne nici 
wspólne z prasą powojenną, zwłasz
cza najwcześniejszego okresu bezpo
średnio po wyzwoleniu (np. Walka 
Młodych, Rada Narodowa). Autor, 
nie będąc historykiem, tym się nie 
zainteresował, choć tło jego opraco
wania niewątpliwie by zyskało na u-
względnieniu, przynajmniej sumary
cznym, regionalnej prasy podziemnej 
okresu okupacyjnego. 

Obraz dni wyzwolenia rozpoczyna 
opis prasy wojskowej, gazet fronto
wych Polskich Sił Zbrojnych powsta
łych w ZSRR, Gwardii Ludowej, Ar
mii Ludowej i Wojska Polskiego w 
końcowym okresie wojny. Pierwszy 
numer Rzeczypospolitej wyszedł z 
drukarni polowej w Chełmie z datą 
23 lipca 1944 jako organ Delegatury 
Krajowej Rady Narodowej dla tere
nów wyzwolonych. Drugi numer uka
zał się już w Lublinie, dokąd 3 sierp
nia przybył czteroosobowy zespół re
dakcyjny z kapitanem Jerzym Borej
szą na czele. Z 28 przedwojennych 
drukarń uruchomiono dziewięć. Pa
pierowe kłopoty trwały bardzo długo. 

Prasę okresu PKWN autor podzie
lił na pisma centralne i prasę powia
tową. W niecałym półroczu założono 
w Lublinie, jako stolicy PKWN, prze
szło 40 pism o charakterze ogólno
krajowym i regionalnym oraz 3 spół
dzielnie wydawnicze. Nakład Rzeczy
pospolitej wzrastał z 60 tys. do 100 
tys. egzemplarzy w grudniu 1944, mi-
mr, ograniczonych środków technicz
nych. Ta gazeta zdobyła szybko nie
bywałą poczytność. Pod koniec stycz
nia 1945 przeniosła się do Łodzi. 

W miejsce Gazety Lubelskiej, do
tychczasowego organu miejscowej 
PPS, wznowiono 11 listopada 1944 
w Lublinie Robotnika, centralny or
gan PPS. Następnie pojawił się Glos 
Ludu, centralny organ PPR, obok ty
godnika teoretycznego partii Trybuny 
Wolności, PPS zaś otrzymała równo
legle podobny tygodnik Barykadę 
Wolności, ukazujący się nieregular
nie. 

Kontynuacją podziemnego organu 
Związku Walki Młodych stał się ty
godnik Walka Młodych od 18 listo
pada 1944. Stronnictwo Ludowe 
wznowiło w drugiej połowie wrześ
nia tegoż roku swój naczelny organ, 



nieregularny Zielony Sztandar. Obok 
niego stanęły: dwutygodnik Wici i 
tygodnik Wieś. Najwyższy poziom o-
siągnęło pierwsze pismo kulturalno-
-literackie Odrodzenie, tygodnik pod 
kierunkiem K. Kuryluka już od 3 
września 1944 (o pierwszycn 12 nu
merach Odrodzenia i jego roli nale
żało jednak powiedzieć coś więcej niż 
na s. 76). Nie zabrakło nawet pisma 
satyryczno-humorystycznego, bardzo 
zresztą krótkotrwałego, w postaci 
tygodnika Stańczyk L. Pasternaka 
(tylko 5 numerów). 

Do konspiracji nawiązał wprost 
dwutygodnik Rada Narodowa, wzno
wiony w Lublinie w grudniu 1944 
jako organ Krajowej Rady Narodo
wej, zachowując ciągłość z pismem 
konspiracyjnym. 

Oddzielne grupy pism stanowiły 
dzienniki urzędowe, pisma młodzie
żowe, wojskowe, biuletyny Polskiej 
Agencji Prasowej Polpress. System 
przekazu wiadomości był wówczas 
bardzo utrudniony, toteż w wielu 
miasteczkach Lubelszczyzny zakłada
no prasę lokalną dla zaspokojenia 
potrzeb społecznych w tym zakresie. 
W okresie gdy Lublin był stolicą 
państwa, wychodziło w nim: gazet 
codziennych 7, pism wojskowych 6, 
tygodników społeczno-politycznych 11, 
czasopism kulturalnych 3, dzienników 
urzędowych 3, pism szkolnych 4, pism 
lokalnych 7 i biuletyn Polpressu. 
Przyszły historyk prasy lubelskiej 
nazwie te trudne miesiące organizo
wania władzy ludowej złotym okre
sem miejscowej prasy. 

Druga część książki informuje o 
lubelskiej prasie lokalnej w ciągu 
trzydziestolecia Polski Ludowej. Ga
zeta Lubelska nawiązująca do swej 
przedwojennej tradycji, organ PPS, 
utrzymała się tylko 3 miesiące. Pod 
tym samym nagłówkiem wychodził w 
latach 1945—1947 dziennik czytelni-
kowski (bezpartyjny). Organem PPR. 
a potem Komitetu Wojewódzkiego 
PZPR stał się założony 13 marca 
1945 Sztandar Ludu (nakład wzrósł 
z 10 tys. do 160 tys. egz.), z licznymi 
dodatkami i mutacjami, г 6 oddzia
łami terenowymi. 

Przez 10 lat wychodziło Życie Lu
belskie, jako mutacja Życia Warsza
wy. Zastąpił je Kurier Lubelski od 
marca 1957, popołudniówka typu 
„ekspressowego", której nakład do
szedł z czasem do 85 tys. egz. Wyróż
niła się podejmowaniem różnych 
akcji społecznych. 

Grupę lokalnych pism społeczno-
-kulturalnych tworzą: Wiedza dla 
Wszystkich, Przewodnik Świetlicowy, 
Światło, Teka Szkolna, Kamena, 
Zdrój, Głos Ziemi Lubelskiej, pis
ma studenckie. Z nich szerzej znana 
stała się Kamena, literacki miesięcz
nik w latach 1945—1949, kwartalnik 
1952—1956, od 1957 dwutygodnik już 
nie literacki, lecz społeczno-kultural-
ny całego województwa o nakładzie 
20—25 tys. egzemplarzy. Z prawie 30 
tytułów pism młodzieżowych w cią
gu trzydziestu lat zaledwie 2 nabra
ły charakteru wydawnictw stałych, 
reszta to efemerydy. 

Prasę powiatową i pisma specjali
styczne reprezentuje 10 tytułów. Pra
sa zakładowa z 12 gazet w latach 
1950—1958 zredukowała się obecnie 
do 5, pozostających pod stałą opieką 
obu dzienników lubelskich. 

Syndykat Dziennikarzy Lubelskich 
skupiał w 1939 r. siedemnastu człon
ków. Dziś pracuje w Lublinie ponad 
stu dziennikarzy, członków SDP. 

Autor stwierdza: „Brak podstawo
wej dokumentacji o prasie i niekom
pletność roczników pism wychodzą
cych po r. 1944 nie zachęcają do 
podejmowania tematyki dotyczącej 
historii prasy. W Lublinie nie zacho
wał się w komplecie prawie żaden 
tytuł dzienników wychodzących tu w 
latach bezpośrednio po wojnie" (s. 
213). 

Wartość materiałową pionierskiej, 
użytecznej pracy autora podnoszą z 
jednej strony aneksy książki w po
staci alfabetycznego wykazu czaso
pism, informatorów i wydawnictw 
ciągłych wychodzących w Lublinie 
i na Lubelszczyźnie w latach 1944— 
1973, tudzież spis wychodzących tam 
wtedy jednodniówek, z drugiej zaś 
strony obfity zestaw ilustracji (foto
kopii). 

Czesław Lechicki 

TEORIA PUBLICYSTYKI 

J. P. P г о с h o r o w: PUBLICYST 
I DIEJSTWITIELNOST. Izd. Mo-
skowskogo Uniwiersitieta, Moskwa 
1973. S. 316. 

Na pierwszych stronach obszernego 
opracowania, które jest wynikiem 
wieloletnich badań Prochorowa roz
poczętych w połowie lat pięćdziesią-



tych, w autorskim wstępie odnajdu
jemy sformułowaną zwięźle tezę wyj
ściową omawianej pracy. Ponieważ 
jest ona zarazem niezbędnym komen
tarzem, wypada przytoczyć słowa ra
dzieckiego prasoznawcy w recenzji z 
książki, przed przystąpieniem do oma
wiania jej treści na użytek polskiego 
czytelnika. „Minęły już czasy — pi
sze autor — kiedy poszukiwania lite
ratury w zakresie teorii publicystyki 
były praktycznie bezużyteczne. W o-
statnim czasie nie ma roku, aby nie 
pojawiła się monografia na ten te
mat. Nie jest to przypadek. Prak
tyka dziennikarska w warunkach 
ostrej walki ideologicznej na arenie 
międzynarodowej, w warunkach bu
dowy społeczeństwa komunistycznego 
wymaga od nauki dziennikarskiej teo
retycznych opracowań problematyki 
efektywnego kierowania propagandą 
i praktycznych wskazówek stosowa
nych w twórczej działalności dzien
nikarskiej." I uzupełnia te słowa w 
innym miejscu wyjaśnieniem, że 
książka dotyczy tylko dwu kardynal
nych problemów publicystyki: jej 
f u n k c j i społecznej i jej obiektyw
nego p r z e d m i o t u . Dopiero roz
wiązanie tych kwestii stwarza — je
go zdaniem — podstawę rozpatrywa
nia problemów publicystycznej meto
dy, treści i formy. 

Prochorow daje przegląd różnych 
punktów widzenia, uwzględnia zara
zem interdyscyplinarne związki ba
dań nad publicystyką z wieloma nau
kami, a zwłaszcza z filozofią, socjolo
gią, teorią poznania, psychologią, pe
dagogiką, teorią rządzenia, teorią in
formacji itp. Tworzy — generalnie 
rzecz biorąc — pracę reprezentatyw
ną dla współczesnego stanu badań 
naukowych nad prasą w ZSRR, dla 
tematyki obecnie priorytetowej. 
Wzbogaca dociekania teoretyczne o 
opracowanie pogłębione, bardzo wni
kliwe, po trosze polemiczne w sto
sunku do innych badaczy radziec
kich interesujących się podobną sfe
rą zagadnień prasoznawczych. 

Konstrukcję książki Prochorow 
poddał żelaznej dyscyplinie autor
skiej, ześrodkował uwagę na wyraź
nie określonych kierunkach. Punktem 
startowym rozważań jest przegląd hi
storyczny. Rekapitulacja dziejów teo
rii publicystyki w Związku Radziec
kim obrazuje poszukiwania i odkry
cia, które od ograniczonego spojrze
nia na publicystykę jako na „odga
łęzienie literatury" prowadzi do obec

nych gruntownych badań przedmio
tu. W omówieniu literaturoznawcze-
go poglądu na publicystykę autor 
ustala, że ten osobny nurt dziejów 
nauki występuje pod dwoma posta
ciami: traktowania publicystyki jako 
historycznego źródła dla charaktery
styki epoki lub poglądów publicysty 
oraz prób rozpatrywania publicysty
ki w związku z jej swoistością twór
czą. Prochorow docenia znaczenie 
tych poszukiwań, uważa je jednak za 
jednostronne i zawężone do zagad
nień formy. 

Mówiąc o poszukiwaniach swoi
stych cech twórczości publicystycz
nej autor przechodzi do pierwszego 
fundamentalnego problemu: — jej 
f u n k c j i , przy czym określenia: 
funkcja, rola, cel, zadanie, powoła
nie — traktuje jako synonimy. Dy
stansuje się tutaj od drugiej skraj
ności współczesnej teorii publicysty
ki — od hipertrofii metody abstrak-
cyjno-teoretycznej, stanowiącej reak
cję na poprzedni empiryzm. Próbuje 
scharakteryzować model realnie ist
niejącego dzieła publicystycznego, aby 
otrzymać hipotetyczne pojęcie o 
swoistości publicystyki. Punktuje spo
łeczny cel jako podstawę jej twórczej 
oryginalności, omawia współzależno
ści publicystyki i świadomości spo
łecznej w różnych aspektach aktyw
nego wpływu na kształtowanie pojęć. 
Największą aktywnością — pisze — 
odznacza się ta publicystyka, która 
równocześnie formuje pojęcia i świa
domość oraz przynosi praktyczne re
zultaty. Stwierdzenie to zawiera za
razem krytykę rozpowszechnionych 
jeszcze przekonań, że jedną z pod
stawowych funkcji publicystyki jest 
doraźna interwencja w różnych dzie
dzinach życia, co deformuje i zacie
śnia oddziaływanie tekstu publicysty
cznego, przeznaczonego w istocie dla 
milionów, a nie dla kilku ludzi za
interesowanych konkretną sprawą. 

Część książki przeznaczona na roz
szyfrowanie społecznej roli publicy
styki omawia 2 grupy funkcji: spo-
łeczno-pedagogiczną i informacyjno-
-poznawczą. Istnieją one nierozdziel-
nie pod postacią oddziaływania emo
cjonalnego na audytorium oraz nie
zbędnej dla każdego mikro- i makro-
informacji. Autor traktuje informa
cję jako c z ę ś ć s k ł a d o w ą pu
blicystyki, omawia współzależności 
obu pojęć, zakłada, że pierwszym 
stopniem informacji jest wiadomość 
o zdarzeniu, drugim — interpretacja 



faktów, trzecim — dostarczenie ma
teriału „podstawowego". Występowa
nie wspomnianych 3 rodzajów infor
macji w publicystyce jest jednym z 
ważnych rysów jej swoistości. 

Drugi problem zasadniczy, na któ
rym ześrodkowuje się Prochorow, to 
przedmiot publicystyki: przedmiot 
poznania jako kategoria teorii publi
cystyki, swoistość celu oraz właści
wości jej przedmiotu. Dochodzi do 
wniosku, że ogólna charakterystyka 
możliwa jest tylko w zestawieniu z 
przedmiotami historii, socjologii i 
sztuki, publicystykę można rozpatry
wać tylko we wzajemnych związkach 
składających się na nią sytuacji spo
łecznych. 

Dalsze dwie części książki poświę
cone są stosunkom publicystyki z 
nauką i sztuką oraz teoretycznym 
problemom historii publicystyki. Fra
gment końcowy — ogólnej teorii i 
problemom rodzajów, kierunków i 
gatunków publicystyki. W tym miej
scu warto unaocznić stosowane przez 
Prochorowa kryteria podziału. Przez 
„rodzaj" rozumie publicystykę bieżą
cą, analityczną, artystyczną itp. Przez 
„kierunek" — polityczną, ekonomicz
ną, moralno-etyczną, literacko-kryty-
czną itp. Przez „gatunek" — podział 
na korespondencję, artykuł, reportaż, 
felieton, pamflet itp. „Styl" w końcu 
dzieli na polemiczny, agitacyjno-ora-
torski, propagandowo-afirmatywny, 
analityczno-krytyczny, satyryczny itp. 
Podstawę swoistości rodzajów i ga
tunków Prochorow jedynie zarysowu
je, nie podnosząc tych problemów do 
rangi obiektu zainteresowania ogól
nej teorii publicystyki, pozostawiając 
je gestii samodzielnej teorii — uży
wając jego określenia — „średniego 
stopnia". 

Bezdyskusyjne walory publikacji 
moskiewskiego prasoznawcy polega
ją — jak już wynika z wstępnych 
sformułowań recenzji — na wnikli
wości ujęcia, niezwykle pracowitym 
wgłębieniu się w poruszaną tematy
kę, tkwią także w syntetycznych 
właściwościach jego pracy. Te ostat
nie pozwalają czytelnikowi na roze
znanie się w drogach rozwojowych 
radzieckiej nauki dziennikarskiej, jej 
aktualnym ukierunkowaniu. Nie ule
ga kwestii, że Prochorow jest wybit
nym reprezentantem nurtu teoretycz
nego i w tej roli wnieść może dużo 
nie tylko w granicach swego kraju. 
Nie jest natomiast praktykiem dzien
nikarstwa i mimo iż wyczuwa oczeki

wanie od prasoznawstwa „praktycz
nych wskazówek stosowanych w twór
czości dziennikarskiej", a także ne
guje „hipertrofię metody abstrakcyj-
nc-teoretycznej", sam z trudnością się 
od jej wpływu uwalnia. Zapewne — 
X kwestii z kręgu problemów publi
cystyki pozostawić można „teoriom 
średniego stopnia". Czy to dobrze — 
pozostaje zagadnieniem otwartym. 
Choćby dlatego, że temat dociekań, 
tj. publicystyka, jest tworzywrem wy
jętym z życia a również dlatego, że 
jej twórcy — dziennikarze muszą 
znajdować w teorii konkret na wła
sny użytek. Niedocenienie tej grupy 
odbiorców prac prasoznawczych jest 
zresztą zjawiskiem częstym — przy
pomina się jedynie przy lekturze 
omawianej książki z racji pewnej ty-
powości spojrzenia na ujmowaną pro
blematykę. 

Kwestia druga, utrudniająca czy
telnikowi polskiemu przyswojenie so
bie koncepcji systemowych, to una
oczniające się wyraźnie różnice pojęć 
publicystyki stosowanych przez ba
daczy radzieckich i prasoznawców 
polskich. W pracy Prochorowa uwi
docznia się w sposób ewidentny, że 
granice treściowe słowa „publicysty
ka" w ZSRR rozciągnęły się znacznie 
szerzej od przyjętych w naszej lite
raturze przedmiotu. Właściwie pod 
tą nazwą, przez włączenie, a raczej 
podporządkowanie jej kręgu zagad
nień informacji, odnajdujemy cało
kształt twórczości dziennikarskiej. 
Jest to koncepcja mająca tradycje w 
niektórych krajach, u nas prawie nie 
stosowana. Istniejąca różnica nie 
zmienia — rzecz jasna — jedności po
glądów na kardynalne kwestie jej 
funkcji społecznej w kształtowaniu 
pojęć i roli ideologicznej, godna jest 
tylko odnotowania na zasadzie reje
stracji faktów. 

Zofia Lewartowskc. 

MASS MEDIA 
W W. BRYTANII 

Peter G o 1 d i n g: THE MASS 
MEDIA. Longman, London 1974. 
S. 134. 

Trzeba mieć odwagę, żeby — będąc 
Anglikiem — zacząć książkę słowa
mi: „Powszechne zainteresowanie 



środkami masowymi znacznie wy
przedziło zainteresowanie nimi ze 
strony nauk społecznych. Przedwo
jenne badania naukowe nad komuni
kowaniem masowym w Wielkiej Bry
tanii praktycznie nie istnieją i do
piero obawy co do skutków telewizji 
mniej więcej w ostatnich 15 latach 
sprawiły, że do dyskusji włączyła 
się socjologia." Pilną potrzebę ba
dań socjologicznych nad środkami 
masowymi uzasadnia — zdaniem Gol-
dinga — wzrost ich zasięgu, rola w 
wypełnianiu czasu wolnego, dominu
jąca pozycja jako źródła informacji 
oraz znaczenie w ekonomice narodo
wej. 

Po wstępnych rozważaniach na te
mat mediów jako przedmiotu zainte
resowania socjologii, wypełniających 
rozdział pierwszy, w pięciu następ
nych autor kolejno przedstawia hi
storię prasy, radia i telewizji, prowa
dzącą do ich obecnej struktury w 
Wielkiej Brytanii, analizuje współ
czesne podłoże ekonomiczne środków 
masowych, omawia wewnętrzną or
ganizację mediów, ukazuje ich po
wiązania z innymi instytucjami, re
jestruje zmiany w mediach i ich spo
łeczne podłoże. 

Największą zaletą książki Gol-
dinga jest udatne połączenie bogac
twa rzeczowych informacji i ważkiej 
problematyki z oszczędnością sło
wa. Nie znajdziemy u niego ani ideo
logicznych dywagacji, ani subiektyw
nej publicystyki, ani polemicznego za
cietrzewienia wobec poglądów, z któ
rymi się nie zgadza. Jego praca ma 
ambicję syntetycznego przedstawienia 
wiedzy o komunikowaniu masowym 
w Wielkiej Brytanii w postaci wnio
sków z badań społecznych oraz z ana
lizy danych statystycznych (nakłady 
gazet i czasopism, koszty i dochody 
itp.) i stanu faktycznego (struktura 
organizacyjna, uwarunkowania praw
ne itp.). 

Z wielu zagadnień poruszonych 
przez Goldinga uwagę czytelnika w 
Polsce zwraca kwestia koncentracji 
środków masowych. Nie chodzi mi tu 
o dobrze znane fakty, jak ten, że 3 
koncerny prasowe kontrolują 72°/o na
kładów dzienników i 86°/o gazet nie
dzielnych, a 2 koncerny praktycznie 
opanowały wszystkie kina brytyjskie, 
ale o ich szeroką interpretację. Kon
centracja — według Goldinga — przy
biera dziś trzy formy: 1. integracji 
(łączenie przedsiębiorstw produkują
cych ten sam towar lub różne ele

menty tego samego towaru, np. 
dwóch gazet lub wydawnictwa pra
sowego i papierni), 2. dywersyfikacji 
(łączenie przedsiębiorstw produkują
cych różne towary, np. wydawnic
twa prasowego z książkowym) i 3. 
internacjonalizacji (eksport książek, 
f i lmów itp., inwestowanie obcego ka
pitału w rodzime środki masowe, in
westowanie rodzimego kapitału w za
graniczne środki masowe). 

Pisze Golding, że wprawdzie „zmia
ny w mediach zawsze były stymulo
wane przez rozwój techniczny i po
wstawanie nowych mediów", ale fakt 
ten przynajmniej obecnie nie zagra
ża stanowi posiadania poszczególnych 
grup kapitału. Dawni monopoliści w 
zakresie starego medium przejmują 
kontrolę nad nowym: mediami. Ostat
nio na przykład grupy kontrolujące 
przemysł płytowy opanowały produk
cję kaset, a podobne zjawiska moż
na zaobserwować, jeśli chodzi o pra
sę, radio, telewizję i film. 

Kwestię koncentracji w brytyj
skich środkach masowych, a także 
różnego typu związki uzależniające je 
od innych instytucji (w tym także od 
rządu) można potraktować jako ilu
strację naczelnej — i niewątpliwie 
słusznej — tezy Goldinga: Mediów 
nie można analizować w oderwaniu 
od innych procesów społecznych, bo 
są integralną częścią życia politycz
nego. To stwierdzenie prowadzi auto
ra do wniosku, że jednym z najwięk
szych błędów w dotychczasowych ba
daniach nad komunikowaniem maso
wym było to, że rozpatrywano me
dia jako niezależną siłę, w izolacji od 
innych organizacji i procesów poli
tyczno-społecznych. Oczywiście zarzut 
ten odnosi się do badań anglosaskich, 
w tym głównie brytyjskich. Drugi 
kardynalny błąd tych badań to — 
zdaniem Goldinga — rozpatrywanie 
mediów w skali jednego kraju, tzn. 
bez uwzględnienia tła międzynarodo
wego. 

Z przytaczanych tu myśli Goldin-
ga nie należy wyciągać pochopnego 
wniosku, by widział on w socjalizmie 
rozwiązanie uwarunkowanych społe
cznie i politycznie sprzeczności współ
czesnego brytyjskiego systemu komu
nikowania masowego. Jako jedyną 
możliwość uniknięcia niepomyślnych 
następstw wolnej gry sił w komuni
kowaniu masowym widzi rozciągnię
cie nad mediami kontroli publicznej. 

Peter Golding jest pracownikiem 
naukowym Ośrodka Badań nad Ko-



munikowaniem Masowym Uniwersy
tetu w Leicester. Głównie na wyni
kach prac badawczych Ośrodka oparł 
swoją trzeźwą, skondensowaną książ-
kę. 

Walery Pisarek 

TEORIA KOMUNIKOWANIA 
POLITYCZNEGO W RFN 

ZUR THEORIE DER POLITI
SCHEN KOMMUNIKATION. Her
ausgegeben von Wolfgang R. 
L a n g e n b u c h e r. R. Piper & 
Co. Verlag, München 1974. S. 363. 

Omawiana książka stanowi zbiór roz
praw znanych (Dahrendorf, Deutsch, 
Habermas), i mniej znanych autorów 
reprezentujących różne dyscypliny 
naukowe — socjologię, prawo, poli
tologię, prasoznawstwo. Nie ulega 
przy tym wątpliwości, że teoria poli
tycznego komunikowania — przed
miot książki — stanowi ciągle temat 
zasadniczy z poznawczego i społecz
nego punktu widzenia. I chociaż po
szczególne opracowania były już 
wcześniej publikowane w czasopis
mach lub w książkach, osobne ich 
wydanie razem jest niewątpliwą za
sługą wydawnictwa: tego typu wy
pisy są potrzebne nie tylko studen
tom, lecz również przedstawicielom 
różnych dyscyplin, jako podstawa do 
przemyślenia założeń konkretnych 
prac empirycznych, które nie podpar
te sensowną teorią, błądzą na ma
nowcach faktów i fakcików. 

Wypisy składają się z pięciu czę
ści: 1) podstawy: demokracja i po
lityczne komunikowanie, 2) instytu
cje politycznego komunikowania, 3) 
podstawy prawno-konstytucyjne poli
tycznego komunikowania, 4) mass me
dia a polityczne komunikowanie, 5) 
mass media a polityka. 

Jak z tego widać, wypisy obejmu
ją pewną całość problematyki, ale 
od razu dodajmy, poszczególne opra
cowania odnoszą się głównie do 
państw zachodnich, a w szczególno
ści do sytuacji w Republice Federal
nej Niemiec. Tylko pewne wątki ma
ją bardziej uniwersalistyczny charak
ter. 

Wspomniałem o społecznym zna
czeniu procesów politycznego komu
nikowania. Oto charakterystyczne 
fakty: na pytanie zadane mieszkań

com Baden (próba reprezentatywna) 
dot. interesowania się od czasu do 
czasu polityką, w roku 1969/70 pozy
tywnie odpowiedziało 22% badanych 
(„tak, często"), a 4% stwierdziło, że 
interesuje się przy sposobności, 31°/c 
wykazuje brak jakichkolwiek skłon
ności w tym kierunku. Zwłaszcza 
pierwsza grupa odpowiedzi może się 
wydać mało liczna, ale trzeba wie
dzieć, iż w roku 1959, a więc dzie
sięć lat wcześniej , tylko 11% bada
nych interesowało się często polity
ką — oznacza to wzrost w 1970 roku 
o 100 procent! A jeśli się uwzględni 
fakt, iż wśród ludzi młodych wzrost 
tego zainteresowania jest jeszcze 
większy, nabiera to właściwego zna
czenia. Dodajmy, że w Berlinie Za
chodnim w 1969 roku polityką się in
teresowało 44°/o badanych (a 40°/o 
„nieszczególnie"), podczas gdy w r. 
1952 tylko 27%. Tak więc nie ulega 
wątpliwości, że upolitycznienie w 
RFN oraz w Berlinie Zachodnim sta
ło się faktem społecznym o dużej do
niosłości, i w tych warunkach pro
blematyka politycznego komunikowa
nia również z naukowego punktu wi
dzenia zyskuje odpowiednią rangę. 
(Gerhard S c h m i d t c h e n : Mei-
nungsforchung und direkte Demokra
tie, s. 82—83 omawianej pracy). 

I już nie chodzi tu po prostu o to. 
czy wzrost zainteresowania polityką 
jest funkcją masowych środków ko
munikowania, ośrodków władzy, grup 
nacisku, czy też samych wydarzeń 
politycznych lub oddziaływań wycho
wawczych np. szkół czy uniwersyte
tów (czy wszystkich tych instytucji), 
lecz o sprawność funkcjonowania ca
łego systemu społecznego, a więc tak
że o stosunek między potrzebami czy 
oczekiwaniami obywateli a codzien
nymi sprawdzianami działania różno
rodnych instytucji. Przy małym za
interesowaniu społeczeństwa polity
ką — wszystkie te sprawy nie sta
nowiłyby ważnych problemów. 

Do szczególnie ciekawych należą 
opracowania Ulricha S a x e r a „obie
ktywność informacji publicystycznej*', 
cyt. G. Schmidtchena „badania opinii 
publicznej a bezpośrednia demokra
cja" oraz Heinza S t a r k u l l i — „re
klama jako problem politycznego ko
munikowania". Na uwagę zasługują 
też prace podejmujące różne aspekty 
wolności masowych środków komu
nikowania w krajach zachodnich 
(Hermann M e y n — „Czy wolność 
radia i telewizji są zagrożone?", Ilse 



D y g u t s c h - L o r e n z — „Autono
mia i kontrola. W sprawie niezależ
ności dziennikarzy zatrudnionych w 
publicznym sektorze radiowym"). 

Nie muszę dodawać, że zarówno 
szereg założeń teoretycznych jak też 
metodologicznych omawianych wypi
sów ma charakter dyskusyjny, zwła
szcza w świetle polskich doświadczeń 
badawczych, co zresztą nie ujmuje 
wartości tego typu wydawnictwu. 

Ryszard Dyoniziak 

0 STANIE PRAC 
BADAWCZYCH 
1 ROZWOJOWYCH 

K. W. N e u b a u e r , W. S c h w u -
chow, G. S c h w a r t z : K O M 
MUNIKATION IN FORSCHUNG 
UND ENTWICKLUNG. Hrsg. U. 
Möller. Band 1: Übersicht über 
die Problematik. Verlag Dokumen
tation, München-Pullach, Berlin 
1972. S. 200. 

Na temat procesu komunikowania w 
pracach badawczych i rozwojowych 
przeprowadzono w skali całego świa
ta zaledwie kilka badań empirycz
nych. W RFN do 1972 przeprowadzo
no trzy badania, a i to dotyczące tyl
ko wybranych zagadnień, (H. В 1 o h m 
i К. S t e i b u c h : Technische Neuer
ungen richtig nutzen. VDI-Verlag, 
1971; F. H e i d t m a n n : Zur Theorie 
und Praxis der Benutzerforschung. 
Verlag Dokumentation. München-
Pullach, Berlin, 1971; GETAS-Institut 
für Motivforschung: Untersuchung des 
Informationswesen im Bereich Tech
nik bei mittelständischen Unterneh
men. Erlangen 1971, niepubl.). 

Od 1958 r. datuje się szersze zain
teresowanie stanem prac badawczych 
i rozwojowych i autorzy wiążą to z 
umieszczeniem sputnika na orbicie 
okołoziemskiej. Istotnie, od tego ro
ku liczba badań rośnie lawinowo 
(przykładowo: 1958 —- 28; 1959 — 52; 
1961 — 64; 1963 — 96). Nikt z „wiel
kich" nie chce dać się zaskoczyć w 
postępie technologicznym — stąd też 
śledzenie stanu badań. 

Omawiana praca — tom pierw
szy — relacjonuje zachodnioniemiec-
kie badania, ale ma charakter wpro
wadzenia w całość problematyki stu

diów nad pracami badawczymi i roz
wojowymi, natomiast tom drugi ma 
przedstawiać główne wyniki z badań 
terenowych. 

Jako wprowadzenie — omawiany 
tom można uznać za wzorcowy pod 
każdym względem: ekspozycji treści, 
jej uporządkowania, ilustracyjności, 
s łownikowo-językowym, wreszcie •— 
wydawniczym (świetny układ graficz
ny). Tom zawiera też obfite materia
ły dot. metod stosowanych w bada
niach rozwojowych oraz dużo infor
macji na temat dotychczasowych wy
ników tych badań (głównie amery
kańskich). 

Uwzględniając doniosłość proble
matyki, a równocześnie wzorowy cha
rakter wydawnictwa, uważam, iż po
winno się je jak najszybciej szerzej 
udostępnić polskiemu czytelnikowi. 

Ryszard Dyoniziak 

PLAKAT JAKO FORMA 
INFORMACJI 

ANSCHLÄGE. POLITISCHE P L A 
K A T E IN DEUTSCHLAND 1900— 
1970. 166 Blätter in den Druck und 
Papierfarben der Originale. Her
ausgegeben und kommentiert von 
Friedrich A r n o l d , Büchergilde 
Gutenberg, Frankfurt—Wien — 
Zürich 1973. 

Stosunkowo mało uwagi poświęca się 
takiemu środkowi oddziaływania na 
masy, jakim jest plakat, który przez 
swoją agresywną formę informacji 
wizualnej działa na widza barwą, me
taforą, symbolem i ładunkiem tre
ściowym. 

W książce F. Arnolda znajdujemy 
166 mniej lub bardziej reprezenta
tywnych dla Niemiec i Republiki Fe
deralnej Niemiec plakatów, które po
wstały w latach 1900—1970. Do każ
dego z nich dołączono krótką notkę 
informacyjną. Niestety, nie zawsze 
autor zdołał zachować ton obiek
tywny. 

Interesujące, a zarazem typowe dla 
propagandy niemieckiej są sugestyw
ne i różnorodne warsztatowo plaka
ty z okresu I wojny światowej. Wła
dze chcąc przeciwdziałać nastrojom 
defetyzmu i marazmu, świadomie po
suwały się do oczywistych fałszerstw, 
jak na przykład informacja o tonażu 



zatopionych przez U-booty statków 
(plakat nr 12). Na innym plakacie 
z roku 1917 (nr 10) głosiły slogan, 
iż „Czas jest trudny, ale zwycięs two 
pewne". 

Mniej więcej od lat trzydziestych — 
jest to cezura dość umowna — pla
kat przestał odgrywać tak doniosłą 
rolę, jak w okresie poprzednim. I 
choć zakrawa to na paradoks, ale 
w tym czasie produkowano coraz 
więcej plakatów — pomimo (a może 
dlatego), że siła ich oddziaływania 
malała. Rozpowszechnianie radia, a 
później telewizji przyczyniło się chy
ba w decydującym stopniu do prak
tycznego zmniejszenia znaczenia pla
katu. Chwilowo w7zrosło znaczenie 
plakatu w latach II wojny świato
wej, kiedy Hitler i Goebbels starali 
się wykorzystać wszelkie możliwości 
wywierania wpływu na niemieckie 

społeczeństwo i krzewienia w nim 
szowinizmu i militaryzmu. 

Pewien procent plakatów odnosi 
się do spraw polskich. Ich dobór, a 
także komentarz, w jaki zostały za
opatrzone, muszą budzić obiekcje. W 
ostatnim okresie plakat polityczny w 
RFN zdaje się przeżywać częściowy 
renesans. Bardzo często posługują się 
nim wszystkie zachodnioniemieckie 
ugrupowania polityczne. Komunisty
cznej Partii Niemiec również nie jest 
obca ta forma agitacji. 

Omawiana praca jest z pewnością 
warta uwagi, aczkolwiek ze wzglę
du na lakoniczne wprowadzenie mo
że spełniać jedynie rolę pomocniczą. 
Natomiast dobrze by się stało, gdyby 
nasi prasoznawcy poświęcili więcej 
zainteresowania temu środkowi pro
pagandy. 

Marek Andrzejewski 

Nabytki biblioteki OBP 
(I kwartał 1975) 
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Rosemarie R e i n w a l d : ERFORDER
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i zasady naukowei informacji i dokumen
tacji oraz stopień zaspokojenia potrzeb 
i sposoby jej przekazywania. 
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1973), Jugosławii (Stefan M a j s t o r o v i c , 
1972), Republice Federalnej Niemiec (1973). 
Seria (wydana zgodnie z przyjętym przez 
konferencję generalną programem na 15. 
sesji poświęconej badaniom polityki kul
turalnej), w której autorzy państw człon
kowskich określają ich politykę kultural
ną. Celem jest ukazanie napotykanych 
trudności w tej dziedzinie, doświadczeń 
i uzyskanych wyników w krajach o róż

nych systemach spoleezno-ekonomicznych, 
różnych strefach kulturowych i o różnym 
poziomie rozwoju. Ukazały się ponadto 
w tej serii tomiki poświęcone: Japonii, 
Francji. Tunezji, Wielkiej Brytanii. Wło
chom, Kubie, Indiom, Finlandii, Cejlonowi, 
Iranowi, Nowej Zelandii, Nigerii, Polsce 
i Senegalowi. 
Edward K o w a l c z y k : C Z Ł O W I E K 
w Ś W I E C I E I N F O R M A C J I , „prognozy 
i Perspektywy", Książka i Wiedza, War
szawa 1974. S. 285. 
Wprowadzenie do współczesnej wiedzy 
o problemach informacji; omówione zo
stały takie zagadnienia jak: język a in
formacja, informacja a myślenie, zjawi
ska i procesy informacyjne w nauczaniu, 
informacja w organizacji nauki i badań 
naukowych, informacja a propaganda, 
komputery i komputeryzacja. 
F . A. N o w i к o w, W . S. J e go r o w : 
I N F O R M A C Y J A I I S S L E D O W A T I E L . Aka-
demija Nauk SSSR, Sierija „Problemy So-
wriemiennoj nauki i tiechniczeskogo pro-
griessa". Izd. Nauka, Leningrad 1974. S. 188. 
Zagadnienia związane z informacją nau
kowo-techniczną. Sposoby jej gromadze
nia, przekształcania i przechowywania. 
Metody korzystania, kto i w jaki sposób 
pomaga badaczom w poszukiwaniach, sy
stem naukowo-technicznej informacji 
w ZSRR. 

PRASA 
Betty T r u c k , Henry A 11 a i n m a t: 
L A PRESSEE ET L'INFORMATION. Col
lection „Tout savoir sur..." Editions Fili-
pacchi, Paris 1973. S. 156. 
Książka przeznaczona dla interesujących 
się życiem współczesnym, w którym pra
sa i informacja odgrywają dominującą ro-



lę. Autorzy starają się dać odpowiedzi na 
pytania: skąd dziennikarze czerpią infor
macje; czy we Francji istnieje cenzura; 
czy reklama zmusza dziennikarzy do prze
milczania pewnych faktów; czy istnieje 
prasa bogatych i ubogich; kto, kiedy i jak 
ogląda telewizję; czy telewizja zmieniła 
nasz sposób myślenia? 
Jan M i e r z w i ń s k i : BONNIER — 
SZWEDZKI KONCERN PRASOWO-WY-
DAWNICZY. Archiwum przekładów i 
opracowań Nr 70(113). Ośrodek Badania 
Stosunków Wschód—Zachód, Warszawa 
1972. S. 70. 
Historia i analiza działalności szwedzkiego 
koncernu prasowo-wydawniczego Bonnie-
ra — jednej z 15 najbogatszych i najbar
dziej wpływowych rodzin w Szwecji, któ
ra poprzez pozycję, jaką zajmuje na ryn
ku wydawniczym, w środkach masowej 
informacji i przemyśle posiada w swym 
ręku ważne instrumenty władzy i oddzia
ływania na społeczeństwo szwedzkie. 
D. M. P r y l u k : TEORIJA I PRAKTY
K A ZURNALISTOSKOJI TWORCZOSTI. 
Metodołohiczni problemy. Za redakcijeju 
prof. W. O. K u b i n a . „Wyszcza Szkoła", 
Kyjiw 1973. S. 270. 
Społeczno-polityczne, gnoseologiczne, psy
chologiczne i estetyczne aspekty twórczo 
ści dziennikarskiej. Cechy charaktery
styczne wytworów dziennikarskich, sposo
by przedstawiania rzeczywistości. Autor 
szeroko korzysta z najnowszych osiągnięć: 
socjologii, psychologii, estetyki. Podręcz
nik przeznaczony dla studentów wydziałów 
dziennikarskich, pracowników prasy, ra
dia i telewizji, robotniczo-chłopskich ko
respondentów. 

PROBLEMY NAUCZNOJ ORGANIZACYI 
ŻURNALISASKOGO TRUDA I RABOTY 
RIEDAKCYONNYCH KOLLEKTIWOW. 
Matierialy I Wsiesojuznoj nauczno-prakti-
czeskoj konfieriencyi 25—26 maj 1972 g. 
Fakultiet Żurnalistiki MGU. Izd. Moskow-
skogo Uniwiersitieta, Moskwa 1973. S. 110. 
Publikacja zbiorowa — dotyczy naukowych 
podstaw organizacji pracy dziennikarskiej. 
Analiza psychologicznych właściwości za
wodu dziennikarza, podstawowych kierun
ków rozwoju pracy redakcji, optymalnych 
warunków tworzenia redakcyjnego kolek
tywu. Aktualne problemy służby informa
cyjnej i socjologicznej w redakcji praso
wej. Rola najnowszych środków technicz
nych w pracy redakcji i dziennikarzy. 

Zbigniew Z a w i d z к i: REKLAMA PRA
SOWA. Polskie Towarzystwo Ekonomicz
ne — Dyrekcja Szkolenia Ekonomicznego. 
Warszawa 1974. S. 46. 
Opracowanie przeznaczone dla Studium 
Reklamy Polskiego Towarzystwa Ekono
micznego omawia podstawowe pojęcia, za
rys historii, rodzaje reklamy prasowej oraz 
działalność ogłoszeniowo-reklamową RSW 
„Prasa-Książka-Ruch". 
MIETODOŁOGICZESKIJE I MIETODICZE-
SKIJE PROBLEMY KONTENT-ANALIZA 
(tiezisy dokladow raboczego sowieszczani-
ja socyołogow). Wypusk i, 2. Akademija 
Nauk SSSR — Institut Socyołogiczeskich 
Issledowanij, Moskwa 1973. s. 180, 129. 
W pracy rozpatrzono metodologiczne i me
todyczne problemy analizy zawartości; 
sposoby powiązania badań zawartości z in
nymi metodami. Zawarto przykłady ilu
strujące praktyczne wyniki przeprowadzo
nych badań a także zastosowanie analizy 
zawartości w pokrewnych socjologii dyscy
plinach: w psychologii społecznej, lingwi
styce, literaturoznawstwie, kryminalistyce. 

Peter K a s s e l ; WIE SAGE ICH'S DEP. 
PRESSE? Ein Interview-Leitfaden für Ma
nager. Verlag Moderne Industrie. Woll
gang Dummer Y Co, München 1972. S. 139. 
Podręcznik dla kierowników wielkien 
przedsiębiorstw, w którym znajdą zasad;, 
i wskazówki, jak się przygotować i jak 
udzielać wywiadu oraz jak zorganizować 
i przeprowadzić konferencję prasowa 
W oodatku — adresy i wysokości nakładów 
ważniejszych gazet niern.eckich oraz słow
nik niektórych znaczeń prasowych i wy
ciąg z prawa prasowego na temat upraw
nień prowadzącego wywiad i udzielające
go wywiadu. 

Peter K a u p p : DIE SCHLIMMEN ILLUS
TRIERTEN. Leserschaft, Inhalt und Wir
kung der NEUEN REVUE. Massenmedien 
und die Kritik inrer Kritiker. Econ Ver
lag, Düsseldorf 1971. S. 128. 
Na przykładzie pisma ilustrowanego Neue 
Revue i analiz jego zawartości, upodobań 
czytelniczych, roli i oddziaływania — we
ryfikacja i przeciwstawienie się niektórym 
obiegowym poglądom krytyków na temat 
pism ilustrowanych, zaspokajania przez nu 
prymitywnych gustów, dostarczania taniej 
rozrywki oraz świadomego zmierzania clo 
unikania zagadnień politycznych i innych 
związanych z realnym życiem. 

Bolesław G a r l i c k i : METODYKA 
DZIENNIKARSKA. Biblioteka Dziennikarza 
V. Ośrodek Badań Prasoznawczych RSW 
.,Prasa-Książka-Ruch", Kraków 1974. S. 191. 
Publikacja oparta na wieloletnich doświad
czeniach autora w pracy w redakcji ga
zety ma na celu wprowadzenie adepta 
dziennikarstwa w podstawowe zagadnie
nia jego przyszłego warsztatu poprzez 
przedstawienie całokształtu problemów 
związanych z poszczególnymi etapami pra
cy dziennikarskiej, od wyboru tematu in
formacji po ostateczną redakcję i adiu
stację. Liczne przykłady błędnych i wła
ściwie zredagowanych informacji oraz 
wskazówki do zapamiętania. 

Milena B e r â n k o w â : HLAS. 1862—1865. 
Cast 1, 2. Vznik, vyvoj a politické zame-
reni. Ustav pro teorii a dejiny hromad-
nych sdelovacich prostredku University 
Karlovy, Praha 1970. S. 42.3. 
Powstanie, rozwój i cele polityczne pisma. 
Zagadnienia metody analizy i lościowej, 
analiza zawartości artykułów wstępnych 
i głównych Hlasu, omówienie poszczegól
nych rubryk pisma oraz metod pracy re
dakcyjnej. Druga część zawiera przypisy 
i komentarze. 

LA PRESSE ET L'ÉVÉNEMENT. Recueil 
de travaux publiés sous la direction de 
André-Jean T u d e s q. Publication de la 
Maison des Sciences de l'Homme de Bor
deaux. Travaux et recherches du Centre 
d'Études de Presse. Mouton, Paris 1973. 
S. 181. 
Zbiór prac stanowi studium na temat: pra
sa a wydarzenie w latach 1971—1972. Część 
teoretyczna zawiera analizę wydarzenia 
i stosunku relacji prasowych do wydarze
nia z punktu widzenia historyka, filozofa 
i badacza opinii publicznej. Druga część 
oparta jest na badaniach konkretnych re
lacji prasowych dot. pierwszego lotu ko
smonautów na księżyc na podstawie ana
lizy codziennej pracy francuskiej, radziec
kiej i włoskiej . 

Stuart H o o d : The Mass Media. Studies 
in Contemporary Europe. Macmillan, Lon
don 1972. S. 96. 
Historia prasy, radia i telewizji w powo
jennej Europie. Kontrola tych środków 



przez państwo, trudności ekonomiczne 
i związana z nimi koncentracja prasy, 
wzrost monopoli. Badanie przyjętych 
struktur organizacyjnych oraz wysi łków 
w celu rozwiązania problemów mediów. 
Lucjan M e i s s n e r : PRASA W SYSTE
MIE POLITYCZNYM RFN. Państwowe Wy
dawnictwo Naukowe, Warszawa 1974. 
S. 285. 
Próba zarysu informacyjnego głównych 
kierunków i współzależności we współcze
snej prasie RFN ze szczególnym uwzględ
nieniem prasy partii politycznych i naj
większych organizacji społecznych. Omó
wienie programów prasowych głównych 
partii politycznych, organizacji dzienni
karskich i problemów zawodu dziennikar
skiego. 

Joseph B a r s a l o u : QUESTIONS AU 
JOURNALISME. Collection ..Questions". 
Editions Stock, Paris 1973. S. 186. 
Długoletnie doświadczenia z pracy dzienni
karskiej i odpowiedzialnych stanowisk peł
nionych w redakcjach pozwoliły autoro
wi odpowiedzieć na pytania: czy prasa 
jest skazana na zagładę, czy może ona 
walczyć z telewizją i radiem, czy jest w 
stanie pokonać trudności finansowe, czy 
może kontynuować i pełnić swą rolę kry
tyka w stosunku do władzy. Musi jednak 
spełniać pewne warunki: nie naśladować 
środków audiowizualnych, podawać infor
macje wyważone i rozważne. Wypowia
da się ponadto w sprawie lepszego kształ
cenia dziennikarzy, porusza sprawy re
klamy, dystrybucji. 

Kurt K o s z y k : VORLÄUFER DER 
MASSENPRESSE. Ökonomie und Publizi
stik zwischen Reformation und Franzö
sischen Revolution, öffent l iche Kommu
nikation im Zeitalter des Feudalismus. 
„Das Wissenschaftliche Taschenbuch*'. Ab
teilung Geistewissenschaften. Wilhelm 
Goldmann Verlag, München 1972. S. 160. 
Przyczynek do historii komunikowania 
w okresie feudalizmu (od XVI w. po Re
wolucję Francuską) ujęty w rozdziały: hi
storyczne warunki społecznego komuniko
wania, idea wolności prasy w okresie 
zmień społecznych, ekonomia i komuniko
wanie w XVI w., społeczne warunki po
wstania gazet, komunikowanie w świecie 
ludzi wykształconych, system komuniko
wania w epoce merkantylizmu, dzienni
karstwo w. XVIII, komunikowanie a sa
moświadomość obywatelska. 

ŚRODKI MASOWEJ INFORMACJI *) 
MARXISM AND THE MASS MEDIA: TO
WARDS A BASIC BIBLIOGRAPHY 3. 
(No. 1—453). International Mass Media Re
search Center. I. G. Editions, Inc. New 
York 1974. S. XII+90. 

PUBLIZISTIK ALS GESELLSCHAFT
WISSENSCHAFT, internationale Beiträge. 
Herausgegeben von Hansjürgen К о s с h-
w i t z und Günter P ö 11 e r. Universi
tätsverlag GmbH, Konstanz 1973. S. XIII, 
417. 
Zestaw artykułów, w których niemieccy 
i zagraniczni naukowcy wypowiadają się 
na temat różnorodnych dziedzin i aspek
tów prasoznawstwa i wiedzy o komuniko
waniu. Całość ujęta w czterech głównych 

*) Publikacje o problematyce ogólnej środ
ków masowej informacji oraz publikacje 
omawiające kilka lub wszystkie środki 
przekazu. 

rozdziałach: 1) podstawowe problemy pra
soznawstwa, 2) przedmiot prasoznawstwa — 
historia i teraźniejszość, 3) polityczna fun
kcja prasoznawstwa, 4) prasoznawstwo, 
opinia publiczna i społeczeństwo. 
Herbert I. S c h i l l e r : MASS COMMU
NICATIONS AND AMERICAN EMPIRE. 
Środki masowe przekazu a imperium ame
rykańskie, Archiwum przekładów i opra
cowań, Nr 39(82). Ośrodek Badania Stosun
ków Wschód—Zachód, Warszawa 1970. 
S. 139. 
Autor przedstawia z pozycji krytycznych 
obraz struktury masowych środków komu
nikowania i roli nowych technik w coraz 
większym oddziaływaniu również na od
biorców zagranicznych poprzez satelity ko
munikacyjne, zdobywanie rynków świato
wych dla filmów telewizyjnych, długome
trażowych, propagandowych programów 
telewizyjnych i radiowych oraz płatną 
łączność telekomunikacyjną. Krytycyzm 
autora przyczynia się do odsłonięcia kulis 
działania i mechanizmu struktury środ
ków informacji. 

Gayle Durham H o l l a n d e r : SOVIET 
POLITICAL INDOCTRINATION. Develop
ments in Mass Media and Propaganda Sin
ce Stalin. Praeger Special Studies in In
ternational Politics and Government. Pra
ger Publishers, New York 1972. S. XVIII, 
244. 
Analiza dot. polityki Związku Radzieckie
go i ogólnego systemu politycznego, fun
kcji i struktury środków komunikowania 
masowego: prasy, radia, telewizji, filmu, 
książki, agencji prasowych, zagadnienia 
związane z agitacją i propagandą oraz do
tyczące postaw i zachowań szerokiej pu
bliczności — ze stanowiska ideologii bur
żuazyjnej. 

STATYSTYCZNY OPIS WARUNKÓW 
ROZWOJU KULTURY W PRL W L A T A C H 
1948—1970. Praca wykonana w Zespole Pro
gnoz Społecznych Instytutu Filozofii i So
cjologii PAN. Wybrał i wstępem poprze
dził Aleksander W a l l i s . Centralny 
Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kul
tury, Warszawa 1974. S. 3984 30 wykresów. 
Ponad 400 tabel wybranych z ponad stu 
publikacji naukowych i źródeł statystycz
nych daje ogólny obraz stanu, przemian 
i warunków rozwoju kultury w dwudzie-
stopięcioleciu, gdzie obok demograficz
nych, mieszkaniowych, komunikacyjnych, 
materialnych — przedstawione zostały in
formacje o krajowym potencjale kadro
wym, masowych środkach komunikowania, 
instytucjach kulturalnych, uczestnictwie 
w kulturze i popularyzacji wiedzy, o wcza
sach, turystyce i sporcie. 

RADIO 
Georgi G. D i m i t r o w : TEORETYCZNE 
I PRAKTYCZNE METODY RADIOWEJ 
DYWERSJI IDEOLOGICZNEJ. (Analiza 
audycji bułgarskich RWE). Archiwum prze
kładów i opracowań Nr 71(114). Ośrodek 
Badania Stosunków Wschód—Zachód, War
szawa 1972. S. 105. 
Analiza materiału antybułgarskich audycji 
Radia „Wolna Europa", nadawanych w la
tach 1968. 1969 i 1970; pozwoliła ona na 
ujawnienie dróg rozwoju manipulatyw-
nych sposobów oddziaływania, jakie dy
wersja ideologiczna stosuje przeciwko buł
garskim radiosłuchaczom. 

Opr. Jadwiga Piskozub 
Andrzej Zagrodnik 



w С Z A S О P I S M A C H 

PROBLEMATYKA MASOWEGO 
KOMUNIKOWANIA 
W PERIODYKACH 

SPOŁECZNYCH W 1974 R. 

„Społeczną sytuację komunikowa
nia" rozważa Antonina K i o s k ó w -
s к a w Studiach Socjologicznych (nr 
4). Artykuł składa się z dwóch czę
ści. W pierwszej autorka dokonuje 
przeglądu współczesnych teorii maso
wego komunikowania. Zwraca m. in. 
uwagę na propozycje F. Znanieckie
go operującego pojęciem wartości 
pierwotnych (we wzorze komuniko
wania: nadawca i odbiorca) i wtór
nych (narzędzia komunikowania: sam 
przekaz lub środek przekazu) oraz 
platformę kontaktu powstałą z ele
mentów towarzyszących sytuacji ko
munikowania. 

Zdaniem autorki, analiza socjolo
giczna tego problemu powinna być 
oparta na ocenie typu kontaktu łą
czącego nadawcę i odbiorcę w proce
sie komunikowania. Wychodząc od 
empirycznych badań uczestnictwa 
kulturalnego w małej zbiorowości lo
kalnej, ustala kryteria rozróżnienia 
kontaktów kulturalnych na pośredni 
i bezpośredni oraz formalny i niefor
malny charakter styczności społecz
nej. „Krzyżowanie się tych dwóch za
sad podziału określa podstawowe ty
py społecznych układów kultury. 
Koncepcję tych układów można sto
sować do analizy zjawisk kultural
nych zarówno w diachronicznym, hi
storycznym, jak też w synchronicz
nym porządku" (s. 115). Wprowadze
nie dodatkowego kryterium, czynni
ka trwałości kontaktu oraz typu i 
środków komunikowania umożliwi 
pogłębienie tej analizy. 

Wspomniane kryteria tworzą czte
ry kategorie środków komunikowa
nia: nietrwałe bezpośrednie, nietrwa
łe pośrednie, trwałe pośrednie i trwa
łe bezpośrednie. Niewątpliwie, jako 

pierwsze w historii kultury wystąpiły 
środki nietrwałe, bezpośrednie. Poja
wienie się pisma, a potem druku spo
wodowało powstanie środków trwa
łych i pośrednich zarazem, a za ni
mi dużych zbiorów publiczności ko
rzystającej z tych środków na różnym 
obszarze geograficznym i historycz
nym. Czynnikiem rewolucjonizującym 
proces przekazu informacji było po
wstanie kategorii nietrwałych i po
średnich środków komunikowania. 
Informacja zostaje przekazana do ol
brzymiej i równocześnie bardzo zróż
nicowanej publiczności. „Studia mo
nograficzne oraz szerokie badania an
kietowe przeprowadzone w Polsce 
wskazują, że środki masowe pełnią 
rolę kompensacyjną w stosunku do 
ludności małych miast i wsi, której 
publiczność pełniej i pod pewnymi 
względami lepiej wykorzystuje oświa
towe i artystyczne walory programu" 
(s. 127). Nierówność szans uczestnic
twa kulturalnego spowodowaną miej
scem zamieszkania zmniejszają rów
nież wytwory mieszczące się w ka
tegorii środków trwałych — pośred
nich. 

W obecnej sytuacji, kiedy do róż
norodnej publiczności docierają rów
nolegle: z jednej strony — bardzo 
liczne, z drugiej — bardzo zróżnico
wane rodzaje środków przekazu, 
można się liczyć — zdaniem autor
ki — z powstaniem następujących 
konsekwencji w dziedzinie uczestnic
twa kulturalnego: 1) zmniejszenie po
czucia wspólnoty kulturowej w po
rządku diachronicznym, 2) znaczne 
rozszerzenie się wspólnoty równoczes
nych doświadczeń kulturowych. 3) 
powstanie procesów homogenizacji, 
jako następstwa istnienia wielkiej 
i bardzo zróżnicowanej w swej struk
turze publiczności. 

W poprzednim numerze (3) Stu
diów Socjologicznych znajdujemy 
szkic Stanisława K u ś m i e r s k i e -
g o pt. „Teoretyczne problemy pro-



pagandy". Obiektem zainteresowań 
autora jest przedmiot teorii propa
gandy, jej miejsce w marksistowskiej 
teorii rozwoju społecznego oraz cele, 
zasady i funkcje systemu propagan
dy socjalistycznej. Po dokonaniu 
przeglądu definicji propagandy w l i
teraturze zachodniej i krytycznym jej 
potraktowaniu (głównie za jej prostą 
instrumentalność i amoralność) pro
ponuje własną: „Propaganda poli
tyczna jest to celowe, zorganizowane, 
politycznie umotywowane działanie, 
polegające na masowym upowszech
nianiu — za pomocą określonych, 
symboli i haseł — idei, poglądów 
i doktryn politycznych oraz teorii 
społeczno-politycznych, zmierzaj ące 
do kształtowania zamierzonych po
staw i zachowań, prowadzone w in
teresie określonej klasy lub grupy 
społecznej" (s. 181). Równocześnie 
wskazuje na ścisły związek propagan
dy z konkretną ideologią i interesem 
klasowym. Kuśmierski podejmuje 
także, chociaż marginesowo, zagadnie
nie opinii publicznej w socjalistycz
nej teorii propagandy: „W warun
kach społeczeństwa socjalistycznego 
opinia publiczna nabiera nowego 
kształtu. W społeczeństwach klaso
wych ma ona charakter klasowy, for
mowana jest przez poszczególne kla
sy i wyraża ich interesy. Opinia pu
bliczna ocenia i osądza określone zja
wiska w pewnej konkretnej sytuacji. 
Oznacza to, że pod pojęciem opinii 
publicznej rozumiemy nie całokształt 
ugruntowanych i stałych poglądów, 
które wchodzą w zakres świadomo
ści społecznej, lecz sądy i oceny do
tyczące zjawisk nowrych, problemów 
dopiero wyłaniających się. Z tego 
względu opinia publiczna ulega łatwo 
przemianom. Immanentną jej cechą 
jest publiczne manifestowanie, które 
współcześnie pozostaje w funkcjonal
nym związku ze środkami masowe
go przekazu" (s. 186). 

Mówiąc o marksistowskiej teorii 
propagandy trzeba zwrócić uwagę na 
rozgraniczenie propagandy i agitacji, 
polegające na sposobie i formie od
działywania; w przypadku agitacji — 
prostej, kładącej nacisk na argumen
tację emocjonalną, w przypadku pro
pagandy — bardziej złożonej i po
głębionej. O ile działalność propagan
dowa (przez użycie masowych środ
ków przekazu) ma szerszy zasięg, to 
agitacja, polegająca na bezpośrednim 
kontakcie odbiorcy z nadawcą, jest 
silniejsza i dwukierunkowa. 

Dużą rolę w dziedzinie propagandy 
spełniają hasła legitymujące się długą 
tradycją w ruchu rewolucyjnym. 
„Problem celowości i skuteczności 
działań propagandowych ma w socja
listycznej teorii propagandy trzy as
pekty: 1) moralny, polegający na 
określeniu zasad i kryteriów, zgod
nie z którymi dokonywane są celowe 
przekształcenia świadomości społecz
nej, 2) prakseologiczny, wiążący się 
z rozpatrywaniem skuteczności pro
pagandy z punktu widzenia zastoso
wanej w propagandzie konkretnej 
procedury celowościowej, 3) aspekt 
dotyczący ogólnych warunków i za
sad, które powinny być spełnione, by 
przebieg procesu propagandowego był 
skuteczny" (s. 193). Mówiąc o zasa
dach obowiązujących w propagan
dzie, autor wymienia: zasadę nie-
przemilczania klasowych celów dzia
łań propagandowych, zasadę odpo
wiedzialności za głoszone treści, zasa
dę zhierarchizowanej selekcji mate
riału propagandowego oraz zasadę 
ootymalności w podawaniu informa
cji, będącą dostosowaniem argumen
tacji do poziomu intelektualnego od
biorcy. I jeszcze słowo na temat fun
kcji społecznych propagandy. K u 
śmierski wymienia trzy: integrującą 
społeczeństwo, inspirującą do działa
nia oraz funkcję interpretacyjno-in-
formacyjną. 

A oto i inny problem: czy aktyw
ność społeczno-polityczna i związana 
z nią struktura społeczna oreanizacji, 
charakterystyczna dla przedsiębior
stwa socjalistycznego ułatwia obieg 
informacji i zwiększa poinformowa
nie aktywistów? Oto pytanie, jakie 
sobie zadała Ewa M a s ł у к i na 
które odpowiada w artykule „Infor-
macvinv aspekt aktywności społecz
no-politycznej" w Studiach Nauk Po
litycznych (nr 1). Wpływ posiadanej 
informacji na obieranie postawy spo
łecznej jest jednym z podstawowych 
problemów teorii komunikowania. 
Zależność, związek aktywności z za
sobem posiadanej informacji — tym 
bardziei. Dlatego warto odnotować 
te badania. Zostały one przeprowa
dzone w grupie aktywistów różnego 
szczebla i rodzaju w dużym warszaw
skim zakładzie przemysłowym. Autor
ka dosz>a do wniosku, że wyższemu 
stopniowi aktywności towarzyszy 
wyższy stopień poinformowania, i na 
odwrót. Oczywiście, są sytuacje, któ
re odstaią od tei prawidłowości. 

Osobnym zagadnieniem jest ocena 



osób dobrze poinformowanych doko
nywana przez załogą. Negatywnie 
oceniana jest ta część dozoru wyższe
go, która jest dobrze poinformowana 
a niezbyt aktywna. Zdaniem bada
nych jest to grupa niedostępna, za
mknięta w sobie, kontaktująca się 
tylko we własnych ramach. I tu cie
kawe spostrzeżenie: „Stwierdzając, że 
hierarchia administracyjna stwarza 
większe dystanse między pracownika
mi niż hierarchia społeczna, wydaje 
się równocześnie, że ta ostatnia mo
że działać na występujące tu „odle
głości" niwelująco. Wskazuje na to 
chociażby fakt, że pracownicy peł
niący równocześnie wysokie funkcje 
społeczne i administracyjne są czę
ściej wymieniani jako informatorzy 
załogi, niż ci, którzy pełnią tylko 
funkcje administracyjne" (s. 97). 

Studia Filozoficzne (nr 9) przyno
szą rozważania Józefa K o s s e c k i e -
go pt. „Integracyjna funkcja cyber
netyki społecznej". Autor książki 
„Cybernetyka społeczna" przedstawia 
swoisty schemat struktury społecznej 
i społecznych działań, który umożli
wia sprowadzanie wniosków, teorii 
i twierdzeń różnych nauk humani
stycznych i przyrodniczych do wspól
nego „mianownika": „Aparat poję
ciowy cybernetycznej teorii układów 
samodzielnych pozwolił na całościo
we, jednolite pod względem metody 
ujęcie szeregu zjawisk społecznych, 
które przy tradycyjnym podejściu 
były przedmiotem zainteresowania 
różnych nauk społecznych, takich jak 
socjologia, ekonomia, demografia, na
uki polityczne itp." (s. 104). Autor 
wprowadza więc pojęcie układu sa
modzielnego, jakim według niego jest 
społeczeństwo. Wszelkie reakcje we
wnątrz układu są wynikiem bądź to 
procesu energetycznego (wprowadze
nie odpowiedniej ilości materii i ener
gii niezbędnej do uruchomienia okre
ślonych działań), bądź procesu infor
macyjnego, polegającego na spowo
dowaniu, zainspirowaniu żądanej re
akcji. W skład toru energetycznego 
wchodzi gospodarka, zasilaczem dla 
niego jest przemysł surowcowy i rol
nictwo, a funkcję akumulatora speł
nia przemysł przetwórczy. Tor infor
macyjny składa się z receptora, orga
nu pobierającego informację z zew
nątrz układu (np. agencje prasowe) 
i korelatora służącego do przechowy
wania i przetwarzania informacji 
(archiwa, biblioteki, instytuty nauko
we). Do wytwarzania reakcji układu 

służą organy wykonawcze, instytucje 
produkcyjne i administracyjne, zwane 
tutaj reflektorem. Oddziaływanie na 
tor energetyczny układu odbywa się 
przez dostarczanie odpowiednich 
środków energomaterialnych. Na tor 
informacyjny natomiast działają od
powiednie bodźce informacyjne (np. 
komunikaty) lub energetyczne (na
kłady na wytwarzanie i przesyłanie 
tych komunikatów). Przy tym autor 
podkreśla wyższość bodźców infor
macyjnych, stosowanych do powsta
wania określonych działań społecz
nych, od bodźców7 wyłącznie energe
tycznych: „...ludzie, którzy działają 
pod wpływem motywów ideowych, 
etycznych, lub wiedzeni chęcią od
krycia prawdy nie muszą być tak 
kontrolowani, karani, ani nawet tak 
wysoko opłacani, jak ludzie pracują
cy z chęci zysku lub ze strachu przed 
represjami" (s. 107). Społeczeństwo 
sterowane bodźcami informacyjnymi 
jest bardziej wydajne i sprawne niż 
analogiczne, opierające swe działa
nie na bodźcach energetycznych. 

Na zakończenie dwa zdania pro 
domo sua. W trzecim numerze Kultu
ry i Społeczeństwa Tomasz G o b a n -
- К 1 a s pisze o Ośrodku Badań Pra
soznawczych i Zeszytach Prasoznaw
czych, uwzględnia również teoretycz-
no-metodologiczne założenia praso-
znawstwa oraz praktyczne zastosowa
nie wyników badań prasoznawczych. 

Marian Nowy 

P I S M O Z A R Z Ą D U G Ł Ó W N E G O 

R S W „ P R A S A - K S I Ą Ż K A - R U C H " 

1974 NR 7,3, 1975 NR i i 2 

W poprzednim nrze Zeszytów Ma
rek Burczyk, bilansując dwa ostatnie 
roczniki (a właściwie półtora) Proble
mów Ruchu zapowiedział ukazanie 
się Naszych Problemów, nowego mie
sięcznika, który wychodzi od sierp
nia 1974 w miejsce wspomnianych 
Problemów Ruchu i Biuletynu Praso-
wo-Wydawniczego ZG RSW. Zapo-



wiedział, przytaczając jednocześnie 
najistotniejsze fragmenty programu 
redakcyjnego zamieszczonego w 
pierwszym numerze. 

Z pobieżnego nawet przeglądu tego 
numeru widać jasno, że Nasze Pro
blemy starają się zachować formułę 
redakcyjną Biuletynu, wpisując jedy
nie w odziedziczone po nim działy 
tematykę związaną z rozpowszechnie
niem prasy i książki, a doniesienia 
o działalności klubów MPiK przede 
wszystkim. "Więcej jest też materiałów 
dotyczących kolportażu prasy oraz 
wyników ekonomicznych pracy przed
siębiorstw wydawniczych i rozpo
wszechniających. Do działu „Informa
cji" przybyła ponadto tematyka so
cjalna. 

Nie wdając się jeszcze w ocenę 
kilkumiesięcznej działalności redak
cji, warto przejrzeć materiały zawar
te w tych kilku numerach, posługu
jąc się owym programem redakcyj
nym jako kluczem. Zestawiam tu ma
teriały wybrane z pierwszego (7/8 — 
zachowano numerację ciągłą z Biu
letynem) numeru i dwóch pierwszych 
tegorocznych. 

V/ numerze-debiucie przyciąga 
uwagę artykuł D. Z a b ł o c k i e j 
„Ewolucja światopoglądu Polaka 
w trzydziestoleciu PRL", który efek
townie otwiera „Panoramę X X X - l e -
cia" — nową rubrykę raczej niż dział, 
jak to wynika z ostatnich numerów 
pisma. Wykorzystując wyniki ankie
ty rozpisanej przez Argumenty, 
D. Z a b ł o c k a próbuje dać jeszcze 
jedną odpowiedź na wciąż niepoko
jące nas pytanie — jacy jesteśmy, 
a w szczególności — jacy jesteśmy 
dziś, w zestawieniu z naszym wize
runkiem sprzed 30 lat. Ankieta wy
kazała, że cechuje nas dziś o wiele 
mocniejsze poczucie pewności życio
wej, a także poczucie egalitaryzmu — 
wynikłe ze wzrostu przeciętnego wy
kształcenia i awansu oświatowego. 
W hierarchii wartości na czoło wy
sunęły się wykształcenie i praca. 
W wyniku zmian struktury społecz
nej rodzi się ujednolicony styl ży
cia, który z jednej strony znamionu
je egalitaryzm społeczny, ale z dru
giej — wobec niedostatecznego jesz
cze wykształcenia się wzorów kultu
rowych — prowadzi do swoistego 
schematyzmu. Nie wykrystal izowały 
się w pełni formy życia zbiorowego, 
a także indywidualne wzorce spę
dzania czasu wolnego. 

Charakter opracowania nieco bar

dziej szczegółowego ma artykuł J. 
Ł a z a r z a , który jako dyrektor 
Działu Analiz Prasowych ZG RSW 
sumuje wyniki analizy ponad 5 tys. 
publikacji dotyczących tematyki ro
botniczej, zamieszczonych w dzienni
kach i czasopismach w r. 1974 "•): Tu 
już nie bezpośrednia wypowiedź w 
ankiecie i nie „Polak jako taki", lecz 
robotnik i jego wizerunek przekaza
ny nam przez prasę staje się przed
miotem uwagi autora. 

Materiały o tematyce robotniczej 
są liczniejsze i pełniejsze niż w la
tach poprzednich (czy wcześniej pro
wadzono podobne badania?) z racji 
XXX-lecia, ale niektóre wnioski z ich 
analizy okazały się zaskakujące. 

Tak więc, charakteryzując robot
ników jako klasę nie wychodzą pu
blicyści poza tezy ogólne. Próba ich 
przełożenia na język konkretów 
(np. co rewolucyjność klasy robotni
czej oznacza obecnie?) — jak do
tąd — nie powiodła się. Niewiele też 
w prasie obrazów społecznikowskiego 
działania robotników w zespołach 
(rady, samorządy), wskazujących na 
proces dojrzewania społecznego. Za
miast tego — sporo sprawozdań z po
siedzeń i nużąca statystyka, co na
daje tym publikacjom swoisty po
smak biurokratyzmu. Najbardziej 
jednak zaskakujący jest wizerunek 
osobowości i typu współczesnego ro
botnika. Sam proces pracy ujmowa
ny jest niezwykle tradycyjnie: praca, 
która wymaga wysi łku fizycznego, 
stanowi przedmiot fascynacji publi
cystów (polski robotnik jest najczę
ściej ofiarnie utytłany w błocie lub 
spływa potem w wysokich tempe
raturach). Publicystom brak per
spektywicznego spojrzenia: z rzadka 
tylko pojawiają się w prasie przed
stawiciele zawodów jutra (elektroni
ka), wymagających przede wszystkim 
pomysłowości, mistrzostwa i zdolno
ści do samodzielnego podejmowania 
decyzji. Jak widzimy — na spojrze
niu dziennikarskim zaciążyły tu daw
niejsze wyobrażenia. 

Materiał ten dotyka pośrednio za
gadnień warsztatu dziennikarskiego, 
który jest przedmiotem dwóch — choć 
bardzo różnych — interesujących ar
tykułów, zamieszczonych w nrze 2. 
z br. Pierwszy — to rady Z. B r o -
n i а г к a „Jak obsługiwać wizyty na
szych przywódców za granicą" — 

i) „Publicystyka społeczno-polityczna o 
klasie robotniczej", 1975 nr 1. 



esencja doświadczeń wyniesionych z 
wieloletniej pracy korespondenta za
granicznego; drugi — to B. G a r l i c 
k i e g o „Warsztat dziennikarski w 
aspekcie nowoczesnych technik reda
gowania". Temat interesujący autora 
od dawna2) rozrasta się w miarę 
upływu czasu, a (co gorzej) narasta
ją nasze zadłużenia wobec postula
tów realizacji niezbędnych już dziś 
inwestycji. 

Korzystając z doświadczeń redak
cji amerykańskich, autor próbuje o-
swoić polskiego dziennikarza z myślą 
o koniecznym w niedalekiej (?) przy
szłości posługiwaniu się techniką ele
ktroniczną w codziennej pracy redak
cyjnej. Analizuje kolejne ogniwa pro
cesu wiodącego od decyzji wstępnych, 
przez fazę produkcji twórczej po roz
strzygnięcia ostateczne i typograficz
ne — pod kątem nowych rozwiązań 
technicznych po to, aby we wnioskach 
praktycznych wskazać na konieczność 
rozstrzygnięć całościowych („nie moż
na unowocześniać drukarni bez za
stanowienia się nad sposobami tech
nicznego unowocześnienia redak
cji")3). Mało tego: nie wystarczy no
wa technika — potrzebni będą ludzie 
umiejący się nią posługiwać. Stąd po
stulat unowocześnienia szkolnictwa 
dziennikarskiego. 

Problemy kolportażu dość często 
powracają w piśmie. Tu wypada za
cząć lekturę od najogólniej wprowa
dzającego w temat artykułu Z. A w a-
d z i u n a „Perspektywy programu 
kolportażu" (1974 nr 7/8), żeby na
stępnie śledzić próby praktycznego 
rozwiązania wyznaczonych tam pro
blemów na drodze inwestycji (A. 
K u ś m i d e r w rozmowie z dyr. 
J. G ó r e c k i m „O rozwoju poligra
fii" — nr 7/8) i zmian organizacyj
nych [(nag): „Eksperyment lubelski 
rozpoczęty", „Z trasy eksperymentu 
lubelskiego" — nry 1 i 2 z br.] pole
gających na decentralizacji kolporta
żu i jego koncentracji w jednostkach 
terenowych RSW. 

Wreszcie — kilka słów o formie 
pisma. Nasze Problemy drukowane są 
techniką typograficzną w objętości 
7—10 ark. druk., w formacie 27,5 X 
20,5 cm; sporo w nich ilustracji, 
choć układ graficzny wydaje się nie
co niespokojny. Nakład pisma pozo
staje dla czytelnika tajemnicą w 

2) M. in. wypeinil jeden z rozdziałów je
go książki „Metodyka dziennikarska", re
cenzowanej w poprzednim nrze Zeszytów. 
8) 1975 nr 2, S. 29. 

przec iwieńs twie do ceny (40 zł), k t ó r a 
z pewnością wbija się ostro w pa
mięć. No i t e rminowość edycji: do 
końca kwietnia nie miel iśmy w re
dakcji numeru za marzec. 

Maria Russ 

ŚLĄSKI KWARTALNIK 
HISTORYCZNY 

SOBÓTKA 
(1974) 

X X I X rocznik Sobótki zawiera 
dość dużo materiałów interesujących 
badaczy prasy. Dotyczy to zarówno 
artykułów i studiów, jak również 
części recenzyjnej czasopisma. 

W numerze 1. znajdujemy ciekawy 
artykuł A. J u z w e n k i : „Polska pra
sa na Górnym Śląsku wobec wschod
niej polityki Polski (listopad 1918 — 
marzec 1921)" (s. 75—103). Autora in
teresuje ówczesne stanowisko prasy 
górnośląskiej oraz warszawskiej. 
Swoje ustalenia oparł na analizie za
wartości dzienników śląskich, takich 
jak: socjalistyczna Gazeta Robotnicza, 
endecka Gazeta Ludowa, Nowiny Co
dzienne, Górnoślązak, Katolik Napie-
ralskiego oraz zbliżona do niego Ga
zeta Opolska. Z prasy centralnej u-
względnił Gazetę Warszawską, Kurier 
Polski, Gazetę Polską, Kurier Poran
ny, Rząd i Wojsko oraz Robotnika. 
Publicystyka śląska na ogół zgodnie 
wyrażała entuzjazm w związku z po
chodem wojsk polskich na wschód. 
„Trzeba rozumieć — pisze autor — 
że prasie śląskiej na rękę były pol
skie zwycięstwa na wschodzie. Da
wały one możliwość pisania o Polsce 
jako mocarstwie zdolnym przeciwsta
wić się Niemcom, dlatego sukcesy 
armii polskiej były rozdmuchiwane 
przez prasę śląską i przedstawiane 
jako dowód siły odradzającego się 
państwa" (s. 101). W prasie warszaw-
skiej dostrzega autor dyskusje za i 
przeciw pochodowi Polski na wschód, 
podczas gdy gazety śląskie dopiero 
w końcu 1919 r. (najwcześniej Gaze
ta Robotnicza) zaczęły widzieć ujem
ny w p ł y w wojny wschodniej na u-
kształtowanie się zachodniej granicy 
II Rzeczypospolitej, zajętej na wscho
dzie, biernie oczekującej na decyzje 
konferencji pokojowej w sprawie gra
nicy zachodniej. 



W tym samym numerze wart jest 
odnotowania artykuł Z. K u c h a r 
s k i e j : „Kontakty Marii Wysłoueho-
wej z ludnością Śląska Cieszyńskie
go'' (s. 67—75). Przedstawiono tu dzia
łalność dziennikarską żony znanego 
działacza ludowego, redaktora orga
nu ruchu ludowego Przeglądu Spo
łecznego, przekształconego w 1889 na 
Przyjaciela Ludu, Była ona współ
redaktorem obu tych pism oraz Ku
riera Lwowskiego. W latach 1900— 
1903 Wysłouchowa redagowała i wy
dawała miesięcznik naukowo-literac-
ki Zorza. Przedmiotem artykułu jest 
rola tego pisma w kształtowaniu i 
podtrzymywaniu ducha narodowego, 
zwłaszcza wśród czytelników z tere
nu Śląska Cieszyńskiego, gdzie Wy
słouchowa zdołała zapewnić miesięcz
nikowi dużą popularność. Kontakty 
redaktorki z licznym gronem stałych 
korespondentów pisma, dotąd nie 
znane, wydobyła Z. Kucharska z rę
kopisów jej korespondencji. 

W numerze 2. A. G a los prezen
tuje dobrze udokumentowany artykuł 
o publicyście galicyjskim i poznań
skim pt. „Franciszek Morawski — 
pruski ugodowiec czy agent francu
ski" (s. 193—218). Działalność dzien
nikarską rozpoczął on w 1897 г., kie
dy to redagował we Lwowie tygod
nik Ruch Katolicki, który później 
przekształcił się w dziennik o wyraź
nie antysemickim nastawieniu. Mo
rawskiemu odpowiadała ideologia 
stańczyków, był stałym koresponden
tem krakowskiego Czasu. Od 1 X 1900 
r. był redaktorem naczelnym Kuriera 
Poznańskiego (do jego likwidacji w 
1905 r.) — organu Kurii Arcybisku
piej Poznańskiej. W okresie redaktor -
stwa Morawskiego zmienił się profil 
ideowo-polityczny pisma. Zamiast 
ugody Morawski zaczął krytykować 
na jego łamach antypolską politykę 
Prus. To spowodowało upadek pisma 
wśród jego czytelników nastawionych 
ugodowo wobec zaborcy. 

Z kolei w numerze 4. zamieszczo
no interesujący i bogaty w ustalenia 
artykuł L. S m ó ł k i : „Stosunek pra
sy polskiej Śląska Opolskiego do nie
mieckich partii politycznych 1922— 
1933" (s. 527—548). Przedmiotem roz
ważań jest najbardziej reprezenta
tywna prasa polska, tj.: bytomski 
Katolik Napieralskiego, Dziennik Ślą
ski (1922), Katolik Codzienny (1923— 
1925), Nowiny Codzienne oraz Kato
lik Trzyrazowy, powstały 1 XII 1932 
w miejsce Katolika bytomskiego. Po

za Deutsche Demokratische Partei 
wszystkie partie polityczne Niemiec 
(łącznie z partiami niemieckiego ru
chu robotniczego) odmawiały narodo
wi polskiemu prawa do samostano
wienia o sobie. Cała polska prasa 
Śląska Opolskiego nie widziała w ta
kiej sytuacji możliwości współpracy 
z partiami niemieckimi. 

Autor na podstawie analizy zawar
tości polskich pism ukazał dość czę
sto prowadzone przez nie akcje prze
ciw germanizatorskiej działalności 
niemieckich stronnictw. Na Śląsku 
Opolskim zwłaszcza partia Centrum 
przodowała w tego rodzaju działalno
ści antypolskiej, m. in. przez rozpo
wszechnianie wśród ludności polskiej 
niemieckich gazet, kalendarzy i wy
dawnictw. Autor wykazał żywą pole
mikę prasy polskiej z niemiecką. 

W tym samym numerze S. S o l i ć -
k i w studium „Chrystian Hofmann 
von Hofmannswaldau a sprawy pol
skie" (s. 485—504) omówił znaczenie 
Wrocławia jako głównego ośrodka 
wymiany informacji między Europą 
wschodnią a zachodnią i południową 
w XVII w. Miasto to już w XVI w. 
było obok Gdańska głównym dystry
butorem gazet pisanych z terenu Rze
czypospolitej, Gdańska, Torunia, Po
znania, Krakowa, Lwowa itd. Wro
cław, jako ważny ośrodek przekazu 
informacji, był miastem, w którym 
najwcześniej na ziemiach polskich, 
bo już w latach dwudziestych XVII 
w. pojawiły się pierwsze tygodniki 
drukowane. 

S. Solicki na podstawie nie wyko
rzystanych dotąd materiałów ręko
piśmiennych przechowywanych w Bi
bliotece Uniwersyteckiej we Wrocła
wiu przedstawił działalność informa
cyjną rady miejskiej we Wrocławiu 
w XVII w. Wszystkie czynności zwią
zane ze śledzeniem, zbieraniem i dal
szym przekazywaniem informacji po
wierzono w tym okresie jednemu raj
cy. Stąd przedmiotem szczegółowych 
studiów autora artykułu jest działal
ność Chrystiana Hofmanna von Hof-
mannswaldau, który pracował w ra
dzie miasta w trzeciej ćwierci XVII 
w. Wrocław przekazywał wówczas 
nowe informacje w postaci gazetek 
pisanych do Norymbergi. 

Na koniec zwraca jeszcze uwagę 
opracowanie W. S u l e i: „Problema
tyka niemiecka w krakowskiej publi
cystyce Wilhelma Feldmana w latach 
1896—1914" (s. 505—526). Autora in
teresuje stosunek Feldmana do Rze-



szy Niemieckiej przede wszystkim na 
podstawie jego artykułów w redago
wanych przezeń pismach: Dzienniku 
Krakowskim i Krytyce. Szkoda, że 
nie przedstawiono bliżej roli Feld
mana jako redaktora i wydawcy oraz 
krytyka literackiego, a także podsta
wowych cech jego publicystyki. By
ła ona zazwyczaj bardzo polemiczna. 

W politycznej publicystyce Feld
mana tematem wiodącym była oce
na sytuacji międzynarodowej, a w jej 
kontekście realizacja hasła niepodle
głości Polski. Wartość tego studium 
polega na dokładnym scharakteryzo
waniu stanowiska wobec kwestii nie
podległości Polski, jakie reprezento
wał ten liczący się w polskiej prasie 
społeczno-politycznej końca XIX i po
czątków X X w., wielkiego pokroju 
działacz polityczny. 

Z działu recenzji i not można od
notować omówienie książki H. D. F i 
schera „Parteien und Presse in 
Deutschland seit 1945", wydanej w 
Bremie w 1971 (w nrze 1. przez L. 
S m ó ł k ę ) . W numerze 2. ten sam 
autor omawia „Leksykon Polactwa 
w Niemczech" (wyd. 1973) i książkę 
E. Osmańczyka i H. Lehr „Polacy 
spod znaku Rodła" (1972), w których 
jest sporo informacji o prasie mniej
szości polskiej w Niemczech w okre
sie międzywojennym. Autor recenzji 
sprostował wiele błędnych informa
cji na ten temat. Druga recenzja, 
opracowana przez F. H a w r a n k a , 
prezentuje krytycznie „Bibliografię 
opracowań prasy śląskiej" J. Glen-
ska (1973), która jest dobrym prze
wodnikiem po już bardzo pokaźnej 
liczbie prac o prasie śląskiej. W nrze 
4. niżej podpisany pisze o książce A. 
Czarnika na temat prasy Trzeciej 
Rzeszy (1973), która jest pierwszym 
w naszym piśmiennictwie komplekso
wym opracowaniem tematu. 

Kazimierz Bobowski 

NOWY MODEL CZASOPISMA 

Kontrasty powstały w 1968 r. jako 
regionalny kwartalnik, a potem mie
sięcznik białostocki. II kwartał br. 

zbiegł się z edycją 80 numeru, któ
ry — zgodnie z programem przedsta
wionym przez redaktora naczelnego 
Kdemensa) K(rzyżagórskiego) — „w 
istocie jest jednak inauguracją no
wego periodyku". Wskazując na wiel
ką rolę społeczną literatury faktu 
program głosi, iż „Kontrasty chcą za
gospodarować się w tej właśnie od
mianie piśmiennictwa", będą więc 
publikowały przede wsz3rstkim repor
taże (także zapisy reportaży dźwięko
wych), pamiętniki i wspomnienia po
cząwszy od czasów II Rzeczypospoli
tej po początki naszej nowej epoki,, 
eseje i studia społeczno-dokumental-
ne. Obok tego — refleksja teoretycz
na dotycząca reportażu, estetyki 
utworu dokumentalnego publikowa
nego w prasie, książce, radiu, tv, tea
tru faktu i kina dokumentalnego, od
powiadających temu prądów w pla
styce współczesnej itp. 

Do tej przemiany modelowej re
dakcja miesięcznika przygotowywała 
się od roku, gdy ogłosiła konkurs na 
reportaż o powojennych losach Zie
mi Białostockiej. Przystąpiło do nie
go 39 autorów, którzy nadesłali 42: 
utwory. Nagrodę główną otrzymała 
Małgorzata S z e j n e r t , a pozostałe: 
Wojciech A d a m i e c k i , Jan В i -
j a k, Stefan M a c i e j e w s k i , Zyg
munt W ó j c i k oraz Andrzej Krzy
sztof W r ó b l e w s k i . Konkurs ten 
zapoczątkował stały Turniej Reporte
rów. Redakcja uważa go za coroczną 
szansę debiutu reporterskiego. 

Co z zapowiedzi i pokłosia pierw
szego konkursu znajdziemy wewnątrz 
64-stronicowego numeru 4 74 druko
wanego w formacie A4? Więc repor
taże społeczno-ekonomiczne W. A d a 
m i e c k i e g o , Hanny K r a l l , A. K-
W r ó b l e w s k i e g o , Henryka W o r 
c e l l a ; reportaż radiowy Heleny 
M a ł a c h o w s k i e j i Jadwigi S k o 
t n i c k i e j ; reportaż kryminalny Ze
nona B o r k o w s k i e g o oraz pierw
szy fragment z sensacyjnej „Godzi
ny detektywów" Jurgena T h o r -
w a l d a . Pierwsza część pamiętnika 
Władysława D o m a ń s k i e g o z lat 
międzywojennych gdy pracował w 
NIK, pierwodruk w j. polskim Erne
sta H e m i n g w a y a (w tłumaczeniu 
Bronisława Z i e l i ń s k i e g o ) pt. 
„Stary reporter pisze list z Kuby",, 
niezmiernie interesujący esej Feliksa 
F o r n a l c z y k a o znakomitym a 
niestety zapomnianym reporterze' 
Franciszku Gilu, omówienia kilku 
książek reportażowych, wprowadzę-



nie do przyszłych komentarzy na te
mat dokumentalnej twórczości radio
wej (Tadeusz В a n a ś), wreszcie N1-
KIFORMY pod red. Edwarda R e-
d l i ń s k i e g o poświęcone prezenta
cji swoistej odmiany literatury fak
tu, jaką są współczesne pisma i pro
tokoły urzędowe oraz listy prywatne 
itp. zapisy — dopełniają podstawo
wą treść numeru. Jak z tego widać, 
odredakcyjna zapowiedź nie była go
łosłowna, tym bardziej, że w kolej
nych wydaniach anonsuje się m. in. 
publikacje M. Szejnert, J. Bijaka, 
Wojciecha Giełżyńskiego, Jerzego 
Opolskiego, S. Maciejewskiego, eseje 
o Wańkowiczu. 

Zapowiada się całkowita metamor
foza pisma, która — jeśli się utrzy
ma i konsekwentnie rozwinie — może 
wytworzyć periodyk, jakiego dotąd 
nie posiadaliśmy. W kolejnych nume
rach 5. i 6. znajdujemy publikacje po
twierdzające oczekiwania (Szejnert, 
Zygmunt Wójcik i in.). Nie byłby to 
pierwszy w dziejach naszego czaso
piśmiennictwa przykład pozytywnej 
przemiany, w wyniku której pod sta
rym tytułem zaczęto przekazywać 
świeże treści i formy. 

Zeszyty Prasoznawcze nie poświę
cają swych łamów przeglądowi pra
sy adresowanej powszechnie. W tym 
jednak przypadku spotykamy zapo
wiedź pisma pragnącego się skupić 
na tych formach dziennikarskich, o 
których kryzysie dyskutujemy od 
lat — na prasowym piśmiennictwie 
faktograficznym, jego warsztacie i 
teorii. Postaramy się z życzliwą uwa
gą towarzyszyć tej ambitnej próbie. 
Powodzenia! 

Paweł Dubiel 

ŻURNALLST/KA 
ROCZNIK 1974 

1 maja 1909 roku — w dniu naj
większego święta robotniczego — uka
zał się pierwszy numer „słowackiego 
tygodnika ludu pracującego" Robot-
nicke Noviny. Jego ukazanie się mia
ło znaczenie nie tylko dla słowackie
go, ale i węgierskiego ruchu robot
niczego. 

Frano R u 11 к a y, historyk prasy, 
zasłużony badacz słowackiej prasy 
robotniczej z okresu początków X X 
tym razem daje monografię jed

nego tytułu. Monografia ta ma cha
rakter interdyscyplinarny, uwzględ
nia bowiem szeroko sprawy ekono
miczne, polityczne, narodowościowe, 
ogólną sytuację europejską, w szcze
gólności ruchu robotniczego w tym 
okresie, to jest w latach 1909—1914. 
Mimo tego rozległego tła jest to mo
nografia typu prasoznawczego — 
główny nurt stanowi historia rozwo
ju i działalności tygodnika Robotnic-
ke Noviny, w owym czasie central
nego organu prasowego słowackiej 
sekcji partii socjaldemokratycznej. 
Autor śledzi powstanie tego rewolu
cyjnego pisma, polityczne i finanso
we walki o jego istnienie, a także sy
stem socjaldemokratycznej agitacji i 
propagandy w przedrewolucyjnej Sło
wacji. Ta obszerna, ponad sto stron 
licząca praca nosi tytuł: Prvy sloven-
sky robotnicky tyżdennik. 

Drugą pozycją omawianego rocz
nika jest: Nauka, sztuka, publicysty
ka w świetle radzieckiej teorii (Veda, 
umene, publicistika vo svetle soviet-
skej teorii) — Milośa M a r k o . Jest 
to omówienie czterech odrębnych pu
blikacji autorów radzieckich: J. P. 
Prochorowa, M. S. Czeriepachowa, G. 
N. Wołkowa, W. W. Uczenowej. M i 
mo że ciekawie przeprowadza Marko 
analizę znaczenia pewnych pojęć u 
różnych autorów i że we wstępie 
uzasadnia konieczność doprecyzowa
nia terminów — zastrzeżenia budzi 
odległość czasowa jego publikacji od 
momentu ukazania się wymienionych 
prac (1968 i 1971). 

Procesy monopolizacji masowych 
środków komunikowania w świecie 
kapitalistycznym są przedmiotem roz
prawy Ivana T o m a s o v a (К vyvo-
ju monopolizacie masovych kcmuni-
kacii V imperialistickom svete). Opra
cowanie powstało na tle zaintereso
wań autora sytuacją prasy komuni
stycznej w świecie kapitalistycznym. 
Uwarunkowania jej rozwoju — to 
prawa i prawidłowości rządzące ryn
kiem kapitalistycznym, na którym 
również i prasa pojawia się jako to
war. W procesie monopolizacji maso
wych środków przekazu — stwierdza 
autor — pojawiły się nowe zjawiska, 
świadczące o tym, że ich rozwój w 
danym kraju wkracza w nowy etap. 
Najsilniejsze i najagresywniejsze mo
nopole, które z punktu widzenia in
teresów kapitału najefektywniej speł
niają swoje funkcje, starają się ka
muflować swoją właściwą rolę, ukry
wać swój wpływ. Bez mała stustron-



nicowa rozprawa oparta na szerokim 
materiale badawczym przynosi wiele 
konkretnych danych, w wynikach nie 
wychodzi jednak poza stwierdzenia 
ogólnie znane. 

Podobnie jak w latach ubiegłych 
Juraj V o j t e k kontynuuje swoje za
interesowania historią postępowej 
prasy angielskiej (Z historie anglic-
kej robotnickej tlaće — od Daily He-
raldu po Daily Worker, resp. Mor
ning Star), uzupełniając swoją mo
nografią braki oficjalnej historiogra
fii dziennikarstwa angielskiego. Utra
ta rewolucyjnych perspektyw w pra
sie robotniczej prowadzi zawsze w 
końcu do zmiany pism proletariac
kich w zwykłe komercyjne gazety. 
I tak ongiś bojowy organ angielskiej 
klasy robotniczej Daily Herald zszedł 
do pozycji prasy bulwarowej z tej 
przyczyny, że Labour Party przeszła 
na pozycje polityki reformistycznej. 
Natomiast komunistyczny Daily Wor
ker (Morning Star) z małych rozmia
rów wypracował sobie dobrą pozycję. 

Rodzajem apelu do dziennikarzy, 
wzywającym do sięgania po nowe, 
współczesne tematy, jest artykuł Bo
rysa D r o p p y pt. Rewolucja nauko
wo-techniczna integralną tematyką 
dziennikarstwa socjalistycznego (Ve-
deckotechnickâ revolucia integralna 
tematika socjalistickej żurnalistiky). 
Odpowiedzialne dziennikarstwo, po
dobnie jak nauka i technika, staje się 
główną siłą społeczną — jeśli łączy 
się ze wszystkimi dziedzinami mate
rialnego i duchowego życia społe
czeństwa. Rozwój rewolucji naukowo-
-technicznej zmusza do zmiany form 
dostępu mas społecznych do zagad
nień nauki i techniki. Tradycyjne 
środki dziennikarskie już nie wystar
czają. Tak jak socjologia społeczna, 
tak i dziennikarstwo wobec rewolu
cji naukowo-technicznej musi sięgnąć 
po nowe środki wyrazu, odpowiada
jące potrzebom chwili. 

Każda praca jest zaopatrzona w 
streszczenie w języku rosyjskim, nie
które i w niemieckim. Omawiany nu
mer Żurnalistiky ukazał się w nakła
dzie 674 egzemplarzy. 

Teresa Lisicka 

Journalism 
Quarterly 

JESIEŃ — ZIMA 1974 

Z numeru jesiennego większe za
interesowanie wzbudziły we mnie 
cztery artykuły. W pierwszym z nich 
J. E. G r u n i g opowiada o trzech 
swoich eksperymentach (Three Stop
ping Experiments on the Communi
cation of Science), które dowodzą, że 
przede wszystkim ci odbiorcy intere
sują się tematyką naukową, którzy 
uzyskane informacje mogą zastoso
wać we własnym życiu (w stosun
ku do tego rodzaju czytelników for
ma stylistyczna artykułu popularno
naukowego nie odgrywa większej ro
li). Wynika stąd praktyczny wnio
sek dla autorów, że powinni staran
nie dobierać tematykę swych wypo
wiedzi w zależności od zamierzonych 
odbiorców. 

Ujęte w cudzysłów, dosłownie przy
taczane wypowiedzi w tekstach pra
sowych nie mają większej siły od
działywania na czytelnika niż wypo
wiedzi podawane w mowie zależnej — 
do takiego wniosku prowadzą wyni
ki eksperymentu przeprowadzonego 
pod kierunkiem R. R. С o 1 e' a (Quo
tes vs. Paraphrases in Writing: Does 
it Make Difference to Readers?") 
Wniosek ten kłóci się z zaleceniami 
większości amerykańskich podręczni
ków dziennikarstwa. Osłabia go 
wszakże fakt, że eksperymentem ob
jęto niezbyt liczną a do tego homo
geniczną grupę odbiorców (126 stu
dentów) oraz uwzględniono tylko 4 
artykuły. 

Nie znalazła potwierdzenia sensow
ność McLuhanowskiej zasady podzia
łu środków komunikowania na „zim
ne" i „gorące" w wynikach badań 
W. P. D o m m e r m u t h a (How Does 
the Medium Affect the Message?). 
Autor porównywał przede wszystkim 
telewizję (wg McLuhana — środek 
zimny) z kinem (wg McLuhana — 
środek gorący) i nie stwierdził mię
dzy nimi istotnej różnicy. Znacznie 
ważniejszą wydaje się wszakże ogól
na konkluzja, że wykazywana we 
wcześniejszych badaniach wyższość 
kina i telewizji nad dźwiękiem i dru-



kiem polegała na czynnikach zwią
zanych nie tyle z tymi środkami prze
kazu, ile z osobą nadawcy. Tak więc 
„uogólnienia o skuteczności oddziały
wania medium nie mają sensu, jeśli 
nie uwzględniają całości sytuacji", co 
oczywiście nie znaczy, że jakiś śro
dek komunikowania w danej sytua
cji nie miałby być dzięki swej na
turze sprawniejszy niż inne. 

Wiele konkretnych danych staty
stycznych i faktograficznych na te
mat międzynarodowej wymiany in
formacji telewizyjnych Eurowizji 
przynosi artykuł Ch. E. S h e r m a -
na i J. R u b y'ego: The Eurovision 
News Exchange. Wyspecjalizowaną 
komórką Europejskiej Unii Radiowo-
-Telewizyjnej (EBU) w tej dziedzinie 
jest EVN, która regularną działalność 
rozpoczęła w 1969 roku, a dzisiaj pro
wadzi wymianę z Europą wschodnią, 
Ameryką Północną i Południową, pół
nocną Afryką i Bliskim Wschodem. 
Z artykułu, podnoszącego zasługi 
EVN w zakresie międzynarodowej 
wymiany informacji, wynika jednak, 
że „członkowie IVN (analogiczna do 
EVN komórka Interwizji) biorą oko
ło 65% materiałów oferowanych przez 
EVN, ale mniej niż 10% materiałów 
oferowanych przez IVN może zaak
ceptować EVN. Wskutek lego w 1972 
r. EVN wzięła 222 tematy od IVN, 
a IVN ok. 2500 tematów od EVN". 

Z innych materiałów w jesiennym 
numerze warto zwrócić uwagę na 
wzór E. P o 11 i с h a, określający 
przewidywaną liczebność (a>) zespołu 
redakcyjnego dziennika amerykań
skiego na podstawie wysokości na
na i J. R u b y'ego: The Eurovision 
kładu: 
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oraz na kolejne potwierdzenie hipote
zy, że studenci amerykańscy najbar
dziej wierzą telewizji, następnie cza
sopismom i dziennikom, a najmniej — 
radiu (artykuł L. A. B a x t e r a i J. 
R. B i tt n e r a). 

Numer zimowy, zamykający 51. 
rocznik Journalism Quarterly, przy
nosi 25 rozpraw i artykułów. Oto 
krótkie informacje o kilku z nich. 

J. K. B u c k a l e w (The Radio 
News Gatekeeper and His Sources) 
broni lokalnych redakcji dzienników 
radiowych w USA przed oskarżenia
mi, że się nie troszczą o własne in
formacje, opierając się na doniesie
niach agencyjnych. Na podstawie ana

lizy źródeł dzienników 33 lokalnych 
radiostacji autor dowodzi, że na za
rzut dosłownego czytania tekstów 
agencyjnych zasługują tylko niektó
re redakcje. Większość redakcji pod
daje teksty agencyjne stylistycznej 
obróbce, a przeciętna wiadomość 
agencyjna ma znacznie mniejsze szan
se wykorzystania w dzienniku niż 
wiadomość z własnych źródeł. 

Przed pięciu laty relacjonowałem 
na tym miejscu artykuł Payne'ow, 
z którego wynikało, że w okresie 
parotygodniowego strajku prasowego 
w Detroit zmniejszyła się liczba prze
stępstw i samobójstw w tym mieście. 
Na tej podstawie Payne'owie wysu
wali wówczas hipotezę, że opisy prze
stępstw V/ prasie przyczyniają się do 
wzrostu przestępczości. Obecnie jeden 
z autorów tamtego artykułu, David E. 
P a y n e , powtórzył poprzednie ba
dania w 4 innych miastach dotknię
tych w ostatnich latach strajkami 
dziennikarzy lub drukarzy. Tym ra
zem jednak nie znalazł potwierdze
nia swojej dawnej hipotezy. 

Przed 10 laty czytaliśmy w Jour
nalism Quarterly (Zima 1964) spra
wozdanie z badań odpowiadających 
na pytanie: kto w USA nie czyta g?-
zet. Na to samo pytanie odpowiada 
analogiczny materiał (The Newspa
per Nonreader 10 Years Later) w 
omawianym numerze. Porównanie 
obu badań prowadzi do wniosku, że 
sytuacja niewiele się zmieniła przez 
minione 10 lat. Obecnie ujawniono 
jednak, że osoby oglądające dzienni
ki w telewizji mają też skłonność do 
czytania gazet. A kto w USA gazet 
nie czyta? Osoby „o małych docho
dach, niskim wykształceniu, niskim 
statusie zawodowym, stosunkowo 
młodsi lub — przeciwnie — starsi, 
a mieszkający na wsi". 

Przypomnijmy analogiczny artykuł 
Z. B a j k i (Kto nie czyta prasy? Ze
szyty Prasoznawcze 1975 nr 1). Po
równanie konkluzji obu autorów prze
mawia za podobieństwem grup nie-
czytelników w obu krajach, ale także 
ujawnia różnice: w USA liczba nie-
czytelników w ostatnim 10-leciu 
wzrosła, w Polsce zaś zmalała; po
nadto w USA wśród osób nie czyta
jących prasy jest tyle samo kobiet 
co mężczyn, u nas nieco więcej ko
biet. 

R. G. H i с к s i A. G o r d o n (For
eign News Content in Israeli and 
USA Newspapers) z porównawczej 
analizy zagranicznych wiadomości w 



izraelskich i amerykańskich gazetach 
wysnuli uogólniający wniosek, że 
współcześnie na zainteresowanie pra
sy obcym krajem większy wpływ wy
wierają czynniki społeczne, geopoli
tyczne i ekonomiczne niż bliskość fi
zyczna. Drugi wniosek wypływający 
z tych badań brzmi: zagraniczna in
formacja prasowa odnosi się zwykle 
do elit społecznych i mieszkańców 
wielkich mocarstw, a charakteryzuje 
się jednokierunkowym przepływem 
od większych narodów do mniej
szych. 

J. B. H a s k i n s i L. P. F l y n n e 
(Effect of Headline Typeface Varia
tion on Reading Interest) opowiada
ją o wynikach swego eksperymentu, 
dowodzącego, że choć krój czcionki 
używany w nagłówkach prasy dla 
kobiet może być przez odbiorców od
czuwany jako bardziej kobiecy, na
główki złożone taką czcionką nie bu
dzą wśród czytelniczek zainteresowa
nia większego niż nagłówki o kroju 
czcionki odczuwanym jako bardziej 
męski. 

Oprócz artykułów oraz części re-
cenzyjno-bibliograficznej zimowy nu
mer Journalism Quarterly zawiera 
także oficjalne sprawozdanie z kon
gresu A E J (Association for Educa
tion in Journalism). 

Zygmunt Dąbek 

PUBLIC OPINMON 
UARTERU 

NUMERY: 4/1973; 1, 2, 3/1974 

Regularność, z jaką do nas docie
ra omawiany kwartalnik pozostawia 
wiele do życzenia. Rocznik 1974, któ
ry zamierzam omówić, jest jeszcze 
niekompletny, brak w nim ostatnie
go numeru. Jest to dobry pretekst, 
by powrócić do wcześniejszego o rok 
(Zima 1973, vol. XXXVII) a bardzo 
ciekawego numeru. Artykuły i roz
prawy w nim zamieszczone pochodzą 
z konferencji w Arden House (maj 
1973), poświęconej kierunkom badań 
nad komunikowaniem masowym. Ce
lem tej konferencji było „określenie 
problemów wymagających najwięk

szej uwagi badaczy masowego komu
nikowania w nadchodzących latach". 
Każdą z trzech szerokich grup tema
tycznych, według których odbywały 
się obrady, reprezentują w piśmie 
dwa artykuły. 

W grupie pierwszej znalazł się ar
tykuł E. K a t z a, J. G. B l u m l e -
r a i M. G u v e r i t c h a o badaniach 
użycia i zaspokojeń (Uses and grati
fications research), klarownie wykła 
dający założenia, a nawet implikacje 
teoretyczne tego funkcjonalnego po
dejścia oraz pewne jego operacyjne 
zastosowania. O ograniczeniach tego 
kierunku badawczego wspominał J. 
Pomorski*). O co chodzi w tych ba
daniach? Otóż, dotyczą one: 1) spo
łecznej i psychologicznej genezy (2) 
potrzeb, które wywołują (3) oczeki
wania (4) wobec masowych środków 
przekazu i innych źródeł, które z ko
lei prowadzą do (5) zróżnicowanych 
sposobów korzystania z masowych 
środków przekazu, czego rezultatem 
jest (6) zaspokojenie potrzeb i (7) in
ne być może niezamierzone konse
kwencje. Zauważmy, że punktem 
wyjścia dla badaczy mogą być zarów
no potrzeby, jak i oczekiwania czy 
też zaspokajanie potrzeb albo ich 
społeczna geneza. 

Trudno mówić o teorii użycia i 
zaspokojeń, niemniej autorzy wyli
czają zespół założeń, czasem nie-
uświadamianych sobie przez prakty-
ków-badaczy z tego nurtu, postulu
jąc rozwijanie teoretycznego modelu. 
Próby takie powinny zmierzać w kie
runku: a) ustalenia typologii zaspo
kojeń, czyli — innymi słowy — ty
pologii funkcji komunikowania, a na
stępnie udzielenia odpowiedzi na py
tania: b) jak (i czy warto) systema
tyzować długą listę potrzeb, c) ja
kie kombinacje różnych cech róż
nych mediów sprawiają, że zaspoka
jają one różne potrzeby, d) jakie są 
społeczne źródła potrzeb i sposobów 
ich zaspokajania, e) jak to się dzieje, 
że te same treści mogą zaspokajać 
różne potrzeby. Wreszcie kwestia f) 
zaspokajanie potrzeb a skuteczność 
oddziaływania; badacze z nurtu za
spokajania i użycia odżegnują się 
wprawdzie od badania bezpośrednich 
efektów, powiadając, że potrzeby pu
bliczności wymagają większej uwa
gi, niemniej istnieją tu poważne moż
liwości wynikające z potraktowania 

i) J. P o m o r s k i : Analiza systemowa 
masowego komunikowania. Zeszyty Pra
soznawcze 1975 nr 1, s. 22 i n. 



potrzeb jako zmiennych w analizie 
skuteczności oddziaływania. 

S łowem — badacze komunikowa
nia masowego powinni zająć się ba
daniem ludzkich potrzeb. Nacisk w 
tych badaniach kładzie się na publi
czność, której przypisuje się znacz
ną aktywność. 

Drugi artykuł z grupy tematycznej 
..komunikowanie i jednostka" doty
czy socjalizacji. Herbert H. Н у m a n 
{Mass Communication and Socializa
tion) zajmuje się właściwie tylko 
pewnym aspektem tego zjawiska — 
interesują go mianowicie uczucia spo
łeczne, czyli emocjonalny stosunek 
odbiorcy do treści przedstawiających 
agresje, zbrodnie, gwałt i socjaliza-
cyjne czy też aspołeczne efekty tych 
treści. Rozważania autora, zahacza
jące również o badania zaspokojeń i 
użycia, dobrze spełniają cel stawia
ny przez konferencję, wskazując pro
blem godny uwagi badaczy. Niekon
wencjonalna forma artykułu (opar
tego na dwóch cytatach z Bertranda 
Russella), a zarazem solidna podbu
dowa literaturą przedmiotu pozwala
ją go polecać uwadze czytelników. 

Druga grupa tematów to „komuni
kowanie i organizacje społeczne"'. 
Każda organizacja — powiada Da
niel L e r n e r w pierwszym artyku
le (Notes on communication and the 
nation state) — musi mieć system 
komunikowania o określonych, swo
istych dla tej organizacji cechach. 
Organizacją, której autor poświęcił 
rozważania jest państwo. Najlepiej 
streszcza je nowa wersja formuły 
Lasswella: do klasycznego «kto mó
wi, co mówi, do kogo, w jaki sposób 
i z jakim skutkiem». czyli do pytań 
o nadawcę, zawartość i publiczność — 
Lerner dopisuje pytanie «dlaczego? 
z jakim celem?» — czyli pytanie o 
politykę nadawcy. Wreszcie, po py
taniu o efekt pojawia się u niego 
pytanie «kto odpowiada?», czyli pro
blem sprzężenia zwrotnego o kierun
ku: odbiorca—nadawca. 

W następnym z tej grupy tema
tycznej artykule D. B. B o b r ó w pro
ponuje analizę systemową dla bada
nia komunikowania masowego i sy
stemu politycznego (Communication 
and the political system). Amerykań
skie przykłady roli komunikowania 
masowego pełnią w rozważaniach 
autora inspirującą rolę do badań nad 
tym problemem, dodajmy — inspi
rującą tylko badaczy amerykańskich. 

Trzecia para artykułów zespolona 

jest hasłem „socjologia środków prze
kazu". В. H. B a g d i k i a n opisuje 
zmiany w grupie zawodowej, jaką 
stanowią dziennikarze i zmiany w 
strukturze organizacji środków prze
kazu (Shaping media content: pro
fessional personel and organizational 
structure). Opis zmian służy zara
zem ukazywaniu problemów wartych 
badania. Wymieńmy dwie obserwa
cje autora: dziennikarze w ostatnich 
latach rekrutują się spośród lepszych 
studentów, nie jak poprzednio, gdy 
zawód ten przyciągał studentów osią
gających gorsze wyniki na studiach; 
wiele nie zbadanych problemów do
tyczących dziennikarzy i redakcji ma 
swój powód w oporach, na jakie tra
fiają w tej grupie zawodowej bada
cze. 

Ta ostatnia obserwacja przewija 
się również przez artykuł L. В o g a r-
t a. (The management of mass me
dia). Nic w tym dziwnego, autor bo
wiem zajmuje się tu właścicielami i 
osobami kierującymi środkami prze
kazu — „super elitą", według jego 
własnego określenia. W amerykań
skich badaniach nad nadawcą, za
uważa autor, występuje dodatkowo 
problem finansowy. Badania zawar
tości czy odbioru są z zasady finan
sowane przez same środki przekazu. 
Natomiast badacz, którego interesu
je zarządzanie środkami przekazu, je
go struktura i organizacja musi po
szukiwać niezależnych źródeł pomo
cy finansowej. Stąd propozycja ob
serwacji uczestniczącej, jako taniej 
metody badań, choć bardzo utrudnio
nej ze względu na wspomnianą eli
tarność grupy zawodowej. 

Wiosenny numer pisma (1/1974) 
jest już znacznie uboższy w proble
matykę związaną ze środkami prze
kazu. Jedynie artykuł С. H. W e i s s 
o tym, co czytają przywódcy Ame
ryki (What America's leaders read1» 
dotyczy bezpośrednio problemu. Prze
de wszystkim przyjrzyjmy się, jak 
zdefiniowano i wybrano owych przy
wódców. Otóż w dziesięciu „sekto
rach instytucjonalnych" (m. in.: kon
gres, związki zawodowe, korporacje 
przemysłowe, wielcy posiadacze, par
tie polityczne, a nawet środki prze
kazu) wybrano losowo osoby zajmu
jące naczelne stanowiska. W każdym 
sektorze przeprowadzono po około 50 
wywiadów. Najczęściej czytane przez 
elitę dzienniki to The New York Ti
mes, The Wall Street Journal i The 
Washington Post. Wśród tygodników 



Time i Newsweek mają najliczniej
szą, niemal taką samą grupę czytel
ników, następnie U. S. News and 
World Report. Nieco podważył moje 
zaufanie do wyników brak Playboya 
wśród czytanych magazynów (cho
ciaż jest wśród nich Readers Digest), 
ale okazało się to wynikiem pomi
nięcia tego tytułu w kwestionariuszu. 
Artykuł zawiera też porównanie z pa-
ralelną pracą o czytelnictwie wśród 
intelektualistów. Ci ostatni czytają 
znacznie więcej , przeciętna liczba 
czytanych tytułów na osobę wynosi 
13, dla przywódców natomiast 5. Naj
bardziej interesujące są jednak zwią
zki opinii i czytelnictwa przywódców. 
Nie sposób ich omówić z braku miej
sca, przytoczę tylko jedno stwierdze
nie: czytelnictwo Wall Street Jour
nal oraz tygodników wymienionych 
powyżej wiąże się z bardziej konser
watywnymi opiniami, dwa pozostałe 
najczęściej czytane dzienniki oraz 
„intelektualne" magazyny czytują od
biorcy liberalniejsi w opiniach. 

Są też w omawianym numerze dwa 
ciekawe artykuły dotyczące metod 
badawczych. W pierwszym z nich 
C. N. W e a v e r i C. L. S w a n s o n 
omawiają wiarygodność deklarowa
nych danych dotyczących roku uro
dzenia, zarobków i stażu pracy (Va
lidity of reported date of birth, sa
lary and seniority). Przeprowadzono 
wywiady telefoniczne z ponad 300 po
licjantami i strażakami, dysponując 
równocześnie dokładnymi danymi o 
tych osobach. 8% badanych podało 
nieprawdziwą datę urodzenia, różną 
co najmniej o rok od autentycznej, 
blisko 80n/o fałszywie zadeklarowało 
zarobki zaniżając lub zawyżając je 
co najmniej o 25 dolarów, ponad 35% 
podało swój staż pracy co najmniej 
z roczną różnicą od stanu faktycz
nego. Fałszywość deklarowanych da
nych wiąże się z pewnymi cechami 
badanych, np. z wiekiem, ale wg 
autorów artykułu nieliczny jest typ 
kłamców udzielających fałszywych 
odpowiedzi na wszystkie pytania. 

Drugi artykuł, a raczej dłuższa no
ta przedstawia problem zwrotów an
kiet pocztowych. H. H. В 1 u m b e r g, 
C. F u l l e r i A. P. H a r e (Response 
rates in postal surveys) dochodzą do 
wniosku, popartego własnymi bada
niami, że odsetek zwrotów zwiększa 
się, gdy: 1) używa się droższych (np. 
poleconych) listów, 2) dokładnie t łu
maczy się respondentowi zasadę ba
dań i jego rolę, 3) stosuje się niezbyt 

długie kwestionariusze (chociaż oka
zało się, że długość kwestionariusza 
odgrywa mniejszą rolę, niż przypusz
czano), 4) załącza się kopertę na od
powiedź z naklejonymi znaczkami 
i wreszcie 5) wysy ła się kilkakrotnie 
karty pocztowe zawierające podzię
kowanie—przypomnienie, nie zapomi
nając o ponownym wysłaniu kwes
tionariusza. 

Skoro już jesteśmy przy pocz
cie — w następnym numerze (2/1974) 
W. E. H e n s e l y zajmuje się tak 
szczegółowym problemem, jakim jest 
zwiększanie odsetka odpowiedzi na 
ankietę pocztową przez odpowiedni 
dobór znaczków (Increasing response 
rate by choice of postage stamps). 
Jego badania wskazują, że kombi
nacje różnych znaczków, np. ładny 
i zwykły, na kopercie adresowej i 
zwrotnej zwiększają odsetek odpo
wiedzi. Tego typu przyczynkarstwo 
metodologiczne, wielce zresztą poży
teczne w rozstrzyganiu praktycznych 
badawczych kłopotów, dominuje w 
omawianym numerze. V. S t o v e r 
i W. J. S t o n e zajmują się doręcza
niem przez posłańca ankiet, które 
wypełniają respondenci a które po 
pewnym czasie doręczający sam od
biera (Hand delivery of self admi
nistered questionnaires). Technika jest 
tania, gdyż niewykwalifikowany po
słaniec nie kosztuje tyle, ile ankieter, 
a uzyskiwany odsetek zwrotów (ok. 
80'%) jest wyższy niż w przypadku 
ankiety pocztowej. 

Ostatni z omawianych numerów 
(3/1974) zawiera dwa artykuły z in
teresującej nas dziedziny. Wybrane 
wyniki zachodnioniemieckich badań 
nad środkami przekazu streszcza Kurt 
L a n g (Images of society: media re
search in Germany). Pomijam ten 
artykuł, kierując czytelnika do peł
niejszego i szerszego opracowania 
W. Pisarka2). 

Harold M e n d e l s o h n zajmuje 
się implikacjami i ograniczeniami 
związanymi z zastosowaniem beha-
wiory stycznego lub funkcjonalnego 
podejścia do problemów polityki ko
munikowania masowego (Behaviorism, 
functionalism and mass communica
tions policy). Zajmijmy się przez chwi
lę tym ostatnim tekstem, stanowiącym 
właściwie krytykę obu podejść. Auto
rowi chodzi o świadomą efektów dzia-

2) w. P i s a r e k : Badania nad komuni
kowaniem masowym w RFN i Berlinie 
Zachodnim. Zeszyty Prasoznawcze 1974 
nr 4. 



łalność środków przekazu, opartą o 
dane naukowe, czyli — w naszej ter
minologii — o politykę kulturalną. Ani 
behawioryzm, ani funkcjonalizm nie 
dostarczają wystarczających przesła
nek dla tak rozumianej polityki. 
Pierwszy — bo dane o skuteczności 
oddziaływania czerpie z trudnych do 
uogólnienia eksperymentów laborato
ryjnych. Przy tym zawartość przekazu 
traktuje jako bodźce wywołujące okre
ślone reakcje, proces odbioru sprowa
dza do procesu uczenia się. Być może 
fundamentalny błąd tych badań — 
powiada autor — leży w koncepcji 
natury człowieka (Homo Mechanicus). 
Wadę ujęcia funkcjonalnego (przypo
minamy opisywane wcześniej podej
ście użycia i zaspokojeń) widzi autor 
w swego rodzaju dyktaturze publicz
ności, której potrzeby i oczekiwania, 
bardzo trudne do uchwycenia, muszą 
być zaspokojone. Z drugiej strony kło
pot sprawia wielość potrzeb, które 
post hoc zracjonalizowane mogą 
usprawiedliwiać wszelakie treści. 

Poza tym większą część tego je
siennego numeru POQ zajmuje spra
wozdanie z konferencji Amerykań
skiego Stowarzyszenia dla Badania 
Opinii Publicznej (AAPOR). Samo wy
liczenie tematów zajęłoby zbyt wiele 
miejsca, poprzestaniemy więc na in
formacji, że doroczną nagrodę AAPOR 
za wybitne osiągnięcia na polu anali
zy zawartości, badań komunikowania 
masowego i zachowań wyborczych 
otrzymał Bernard Berelson. 

Andrzej Rusinek 

RUNDFUNK 

FERNSEHEN 
1974 NR 3—4 

Ktoś, kogo interesują eksperymen
ty metodologiczne, z zaciekawieniem 
sięgnie po artykuł Margot B e r g -
h a u s (Inhaltsanalyse von Fernseh
sendungen). Znajdzie w nim krytykę 
przyjmowanego w prasoznawstwie 
modelu komunikowania obejmującego 
nadawcę — treść przekazu — i od
biorcę. To właśnie tradycyjne uję
cie — twierdzi Berghaus — z góry 

zakłada głównie zainteresowanie od
biorcą, jako ostatecznym celem pro
cesu komunikowania. Nadawca jest 
niejako jedynie kompetentnym czyn
nikiem nadającym kierunek temu od
działywaniu, planującym jego prze
bieg i przez zabiegi manipulacyjne 
osiągającym zamierzone efekty. Wy
powiedź i odbiorca występują w tak 
pojętym modelu jako wielkości zależ
ne: badającego interesuje jedynie to, 
czy przekaz dotarł do odbiorcy i czy 
został przezeń należycie (tj. zgodnie 
z intencjami nadawcy) odebrany. 
Treść przekazu zatem traktuje się 
jako konieczny środek między zamia
rem a efektem. Odbija się to nawet 
na samej terminologii badawczej; 
mówimy przecież o wiadomościach 
(przekazach służących do powiada
miania), polityce, filmach o zwierzę
tach itp. Całokształt przekazu rozwa
ża się więc z punktu widzenia nadaw
cy, którego intencje bierze się za sta
le dane. 

Ostatnio — pisze Berghaus — ten 
mechanistyczny model krytykuje się 
coraz powszechniej. Wychodząc od te
orii interkomunikacji, poczyna się 
tworzyć modele alternatywne, wska
zujące odmienne możliwości badań 
empirycznych. Bada się nie tyle od
biór, ile możliwości asymilacyjne. 
Odbiorca bowiem sam definiuje swo
ją sytuację psychiczną, niezależnie od 
zamiaru nadawcy; nie przyjmuje za
tem biernie przekazywanych mu treś
ci, ale sam aktywnie stara się wpły
wać na ich znaczenie. Kontakt na
dawcy z odbiorcą odbywa się wyłącz
nie za pomocą wypowiedzi. W toku 
tego procesu wypowiedź odrywa się 
od swego autora i „usamodzielnia", 
pozostając jednocześnie niezależną od 
„użytkownika", gdyż nie zmienia się 
w trakcie przekazu. 

W ten sposób wszystkie trzy skład
niki modelu komunikowania okazują 
się wielkościami autonomicznymi, 
a zatem mogą być analizowane cał
kowicie oddzielnie. Tylko dla nadaw
cy przekaz jest instrumentem służą
cym docieraniu do publiczności z pe
wnymi treściami mającymi wywołać 
określony efekt. Dla widza natomiast 
treść przekazu jest celem samym w 
sobie. Nadawca nie może więc na od
biorcę oddziaływać bezpośrednio — 
jak to się dzieje w bezpośrednim ko
munikowaniu, lecz zastępuje go wła
snym produktem. Partnerem w inter
akcji jest zatem nie osoba, ale jej 
wytwór. Można w dużym stopniu kon-



trolować swój produkt, ale nikt nie 
potrafi kontrolować reakcji odbiorcy, 
gdyż nie odbiera odeń sygnałów i nie 
ma możliwości bezpośredniego spraw
dzania skutków przekazu. Im bardziej 
przy tym owija przekazywane treści 
w atrakcyjne „opakowanie", by zwię
kszyć zakres ich docierania, tym 
mniej może kontrolować sposoby ich 
interpretacji. 

W tym paradoksie odbijają się naj
lepiej niebezpieczeństwa przekazu te
lewizyjnego. W zamiarze nadawcy 
owo „opakowanie" jest jedynie „środ
kiem transportu" jego idei; w mnie
maniu odbiorcy może się stać samą 
treścią. Elementy dodatkowe przyj
mowane są w świadomości odbiorcy 
jako fakty wzbogacające obraz uka
zywanego mu świata i może dojść do 
tego, że zarówno fakty rzeczywiste, 
jak i sztucznie wytworzone zleją mu 
się w jeden, ukazywany przez telewi
zję „świat symboliczny" — odmienny 
od rzeczywistego. Dzieje się tak w ó w 
czas, gdy odbiorca potraktuje wszyst
kie ukazywane mu fakty jako części 
obiektywnie istniejącego świata a wy
stępujących w programie aktorów 
przyjmie jako prawdziwych partne
rów interakcji, podczas gdy rzeczywi
sty nadawca jest dlań nierozpozna
walny. 

Z tych rozważań Berghaus wysnu
wa ważne wnioski dla badających 
program telewizyjny. Przy analizie 
poszczególnych pozycji należy wycho
dzić nie od wyrażonego czy domnie
manego zamiaru nadawcy, ale od 
„obiektywnie" istniejącego produktu; 
nie należy też brać pod uwagę indy
widualnej interpretacji ze strony od
biorcy, ale analizować sam wytwór. 
Przy takiej metodzie rzeczywistość te
lewizyjna jest traktowana nie jako 
prawdziwe czy fałszywe odbicie świa
ta zewnętrznego, ale jako zjawisko 
samo w sobie. Dopiero w późniejszej 
fazie analizy, w fazie interpretacji, 
należy obraz sztucznego świata po
równywać z zamiarami nadawcy i re
akcjami odbiorcy. 

Analiza taka może być szczególnie 
przydatna w odniesieniu do telewizji, 
gdzie oprócz struktur logiczno-poję-
ciowych odbiorca ma do czynienia z 
obrazami, a zatem jego interpretacja 
idzie dalej niż w przypadku tekstu, 
jest bardziej subiektywna i indywi
dualna. W analizie tej chodzi o u-
chwycenie zachodzących w telewizyj
nym świecie symboli-interakcji, wy
rażających się w słowach, gestach. 

spojrzeniach i czynach. Do kodowa
nia używa się przeciętnie 10 kategorii 
tego rodzaju interakcji, takich jak: 
agresja (bicie, szturchanie, napada
nie), prowokacja (złorzeczenie, zwo
dzenie), pretensja (pouczanie, ironicz
ne traktowanie, osądzanie), kooperacja 
(wyjaśnianie, pomaganie), subordyna-
cja (podporządkowywanie, kapitulo
wanie) itp. Aby zbadać określony cykl 
programowy, trzeba podzielić analizo
wany materiał na odcinki 10-sekun-
dowe i badać interakcje określonego 
wykonawcy w kategorii dorosłych, 
dzieci, kobiet itp. Dzięki takiej ana
lizie można zbadać, jak często okre
ślone postawy występują. Jest to isto
tne głównie we wszelkiego typu pro
gramach mających akcenty wycho
wawcze. Identyfikacja z występują
cym w programie aktorem jest bo
wiem przesłanką ewentualnego prze
jęcia jego postaw i zachowania. 

Zaproponowany przez Berghaus 
sposób analizy tekstu nie jest meto
dą uniwersalną. Owocny może być 
tylko wówczas, gdy chodzi nam 
0 gruntowne zbadanie określonego 
ciągu programowego o ważnym zna
czeniu wychowawczym i o dużych 
efektach wizualnych, które mogą ujść 
uwagi badającego przy stosowaniu in
nych metod. Koszt takich badań jest 
szczególnie wysoki. Są niesłychanie 
pracochłonne, a ponadto wymagają 
zastosowania kasety. 

Rozwój techniki kasetowej napoty
ka jednak, wiele trudności, jak świad
czy o tym relacja Holgera R u s t a 
(Differenzierungserscheinungen auf 
dem Medienmarkt). Nie chodzi przy 
tym o techniczne możliwości odtwa
rzania zmagazynowanego materiału 
słowno-obrazowego, ale o stosunki 
między prywatnymi wytw rórcami. Te
lewizja kasetowa — jako wytwór pry
watnych producentów — może wymy
kać się spod społecznej kontroli, zwła
szcza gdy w grę będą wchodziły 
względy jej wykorzystywania do ce
lów komercjalnych. Trzeba będzie 
wówczas zapytać o środki zabezpie
czające przed magazynowaniem w 
kasetach treści, które nie nadają się 
do powszechnego rozpowszechniania 
1 które przez oficjalną telewizję nigdy 
by nie były nadawane. Jeśli takich 
środków organizacyjno-prawnych nie 
udałoby się stworzyć, wówczas może 
wystąpić wyraźna sprzeczność celów 
między telewizją oficjalną a wytwór
cami prywatnymi. Dodatkowym czyn
nikiem destrukcyjnym byłaby konku-



rencyjność finansowa, która mogłaby 
spowodować przechodzenie renomo
wanych wykonawców i autorów do 
przedsiębiorstw prywatnych, nie ma
jących zobowiązań społecznych, a 
więc mogących lepiej płacić za dzie
ła — i obniżenie przez to poziomu 
programów. 

Jeszcze jednym nasuwającym re
fleksje artykułem są rozważania Uwe 
Z i m m e r m a n n a o wiadomościach 
telewizyjnych (Nachrichten im Fern
sehen). Ukazywanie przez telewizję 
faktów społecznych tak, jak to się 
dzieje w przypadku faktów przyrod
niczych (jako „przekazu zjawisk, wy
darzeń i stanów rzeczy") jest według 
Zimmermanna — przejawem postawy 
pozytywistycznej. Wyraża się ona w 
pokazywaniu faktów bez wskazywa
nia na związki przyczynowe z innymi 
procesami społecznymi. Ponadto tele
wizja preferuje — nieproporcjonal
nie do ich rzeczywistego znaczenia — 
wiadomości „do pokazania", unikając 
wiadomości społeczno-politycznych i 
zawierających mocniejsze akcenty kry

tyczne. Jednocześnie komponent „ofi-
cjalno-rządowy" wysuwa się na pier
wsze miejsce, nie dopuszczając do 
głosu opinii opozycji. W ujęciu tele
wizji procesy polityczne stają się wy
nikiem działalności poszczególnych 
polityków, jako głównych protagoni-
stów życia społecznego. 

Zeszyt 3—4 Rundfunk und Fern
sehen zawiera sporo ciekawych spo
strzeżeń, dowodzących, że prasoznaw-
cy różnych krajów — bez względu na 
ich wyjściowe postawy polityczne — 
dochodzą często do krytycznej oceny 
otaczającej ich rzeczywistości i stają 
się rzecznikami społecznego podejścia 
do rewolucji technicznej, której są 
świadkami. W tym procesie coraz bar
dziej liczą się badania prasoznawców 
krajów socjalistycznych. O zaintere
sowaniu nimi na Zachodzie świadczy 
najlepiej zamieszczenie na pierwszym 
miejscu omówienia kierunków ich 
działalności (Walery P i s a r e k: Mas
senkommunikationsforschung in Ost
europa). 

Bolesław Garlicki 

Korespondencja 

POLEMIKA Z RECENZJĄ 
ARTYKUŁU 

Otrzymałem z opóźnieniem pierw
szy w tym roku numer Zeszytów 
Prasoznawczych, gdzie znalazłem fra
gment recenzji mego artykułu zamie
szczonego w Gazette № 3 (1974). W 
związku z tym proszę uprzejmie o za
mieszczenie następującego sprostowa
nia. 

Nie mam zamiaru polemizować z 
opiniami wyrażonymi przez krakow
skiego socjologa Pana Jerzego Miku
łowskiego Pomorskiego. Natomiast 
proszę o publiczne stwierdzenie, że 
treść cytatów z mego artykułu nie jest 
w kilku fragmentach zgodna z teks
tem mego artykułu, pomijając już ich 
wyrwanie z kontekstu i tendencyjne 
oświetlenie. 

Tak więc Pan Pomorski pisze: 
„U podstaw wywodu znajduje się nie 
wyrażone a także nieudowodnione w 
pracy założenie, że tylko prasa pry
watna może być wolna." Rzeczywiś-

ODPOWIEDŹ NA Z A R Z U T Y 
AUTORA 

Rozumiem reakcję pana George-
sa Monda. Nikt nie lubi być kryty
kowany za to, co napisał, nawet gdy
by nie czynił tego całkowicie w do
brej wierze. Trudno mi jednak przy
znać rację replikującemu autorowi. 
Czytelnik słusznie postąpi, jeżeli raz 
jeszcze uważnie zapozna się z treścią 
publikowanego obok listu. Dojdzie 
wówczas, zapewne, do wniosku, że 
oburzenie pana Monda nie jest uza
sadnione. 

Autor formułuje zarzuty nieco od
biegające od tego, co zwykło się na
zywać wymianą zdań na tematy me
rytoryczne. Skoro jednak tak postę
puje, wypada mi zarzutami tymi się 
zająć, prosząc o wybaczenie czytel
nika, że takimi mało etycznymi mar
ginesami działalności naukowej g ło
wę jego będę tu zaprzątał. 

Autor czyni recenzentowi dwa ge
neralne zarzuty. Po pierwsze — po-



cie, nie wyraziłem takiego poglądu, 
a więc nie mogłem i nie chciałem go 
uzasadniać. Nie wyraziłem tego po
glądu ani w tym artykule ani w żad
nym innym. Natomiast w moich pu
blikacjach francuskich (a także w cy
towanym artykule angielskim) kry
tykuję nadmierną koncentrację prasy 
zarówno na wschodzie jak i na za
chodzie. 

Ten mój krytyczny pogląd znajduje 
się w konkluzji omawianego artykułu 
na stronie 161, gdzie piszę: „Systemy 
środków masowego przekazu stano
wią obecnie istotne kryterium zarów
no dla analizy politycznej, ekonomicz
nej i społecznej ustrojów w krajach 
będących przedmiotem artykułu. Za
sadniczym problemem jest dowiedze
nie się (studiowanie) nie tylko czy 
i jak te d w a systemy współistnieją, 
co się już dokonuje, ale czy i jak są 
one zdolne do komunikowania się na 
równej stopie z publicznością całego 
świata, w obliczu koncentracji, mimo 
koncentracji która posunęła się bar
dzo daleko, z a daleko5S." W odnoś
niku № 53 zauważam co następuje: 
„Nie należy zapominać, że mimo sil
nej koncentracji prasy na zachodzie, 
istnieje tam jednak poważna możli
wość wyboru między publikacjami o 
przeciwstawnych opiniach i posta
wach. Tego wyboru nie ma w kra
jach socjalistycznych." 

A oto co napisał p. Pomorski za
rzucając mi zaangażowanie ideolo
giczne „po tamtej stronie", brak nau
kowości i wiele innych niedociągnięć: 
„Wszystkiego razem użyto do upraw
dopodobnienia twierdzenia, że 'ko
egzystencja' systemu prasy socjalisty
cznej z systemem prasy gdzie 'wbrew 
silnej koncentracji prasy w świecie 
zachodnim istnieje istotny wybór pu
blikacji wyrażających przeciwstawne 
opinie i postawy' (s. 161, przypis) — 
nie jest łatwa, a kto wie czy osiągal
na. Wniosek z tej pracy jest prosty: 
w obecnym stanie posiadania prasy 
w krajach socjalistycznych, polityczne 
odprężenie nie jest możliwe. Cóż wię 
cej dodać do tej charakterystyki pra
cy naukowej autora, który występuje 
jako zimnowojenny ideolog?" 

Dodałbym, że wniosek taki jest 
prosty jeżeli się nie czytało mego ar
tykułu, biorąc za ścisłe cytaty i omó
wienia moich poglądów w ujęciu 
p. Pomorskiego. 

Pan Pomorski zarzuca mi niesłusz
ność klasyfikacji modelów własnoś-

sądza mnie pan Mond o złą wolę, 
insynując nawet, że byłem inspiro
wany do zaatakowania go, jako że 
uważa się zapewne za osobę intere
sującą mnie w jakiś sposób osobiście 
lub też w taki sposób zajmującą Re
dakcję czy nie wymienionych „moco
dawców". Muszę temu stanowczo za
przeczyć. W istocie reakcję moją spo
wodował sposób, w jaki pan Mond 
porusza temat własności mediów w 
krajach socjalistycznych na łamach 
czasopisma, które zacząłem recenzo
wać dla ZP. Do poświęcenia artyku
łowi pana Monda nieco większej uwa
gi skłonił mnie notoryczny już fakt, 
że prace dotyczące masowych środ
ków komunikowania w krajach so
cjalistycznych, a zwłaszcza odwołują
ce się do oryginalnej literatury, nie 
będące przy tym rzetelnymi relacja
mi o badanych zjawiskach, bywają 
zwykle przyjmowane przez zagranicz
nych czytelników jako miarodajne, 
co powoduje wiele nieporozumień w 
międzynarodowej współpracy nauko
wej. W kontaktach z uczonymi za
chodnimi tracimy zwykle wiele czasu 
na wyjaśnienie podstawowych faktów 
z pola działania mediów w naszych 
krajach. Wynika to z kilku przyczyn, 
których najważniejszymi są brak in
formacji oraz ich niepełność. Na tym 
tle łatwo o demagogię, co przejawia 
się często w postaci przypisywania 
gromadzonych faktów doraźnie kreo
wanym tendencjom, nie znanym w 
istocie naszej rzeczywistości. Teksty 
takie zasługują na reakcje, jako że 
przyczyniają się do jeszcze większe
go wzajemnego niezrozumienia. Za 
tekst taki uważam artykuł pana 
Monda. 

Po drugie — zarzuca mi autor, że 
jakoby nie znając języka angielskie
go, decyduję się na recenzowanie je
go tekstu w tym języku publikowa
nego i przez to popełniam, wiele błę
dów. Prawdą jest, że angielski nie 
jest moim językiem ojczystym, jak 
też nie jest on językiem pana Monda. 
O mojej umiejętności posługiwania 
się tym językiem może czytelnik 
przekonać się porównując cytowane 
przeze mnie fragmenty z artykułu 
pana Monda. Są to tylko trzy krót
kie zdania. Pisanie recenzji nie pole
ga bowiem na dosłownym przytacza
niu długich w y w o d ó w autora, jak ży
czyłby sobie pan Mond, lecz na ich 
krytycznym omawianiu. W replice 
zakwestionowano wierność jednego 
z moich powołań. Pochodzi ono z 



ciowych prasy w krajach socjalisty
cznych (własność państwowa, włas
ność partii, grup i organizacji spo-
łeczno-kulturalnych — w skrócie: wła
sność społeczna oraz własność typu 
mieszanego: państwowo-społeczna). 

[...] Pan Jerzy Pomorski zarzuca 
mi w związku z tą klasyfikacją: „Po
szukując określenia tych ostatnich 
(przedsiębiorstwa mieszane państwo-
wo-społeczne — przyp. GM) czytelnik 
znajdzie tylko wzmiankę, że są to — 
na przykładzie sytuacji w Związku 
Radzieckim — typy polegające na po
mieszaniu państwowej i społecznej 
własności (s. 152). W tej grupie po
mieścił Mond polską prasę katolicką 
„Znaku" i PAX'u, zaznaczając, że do 
tych mieszczących się w grupie spo-
łeczno-państwowych lecz zarazem 
nierządowych należą „katolickie, lite
rackie, studenckie lub uniwersyteckie 
publikacje". Takie podziały i łączenia 
Tygodnika Powszechnego i Słowa Po
wszechnego ze Studentem i Kulturą 
w jeden typ własności muszą rozba
wić czytelnika z naszych krajów, lecz 
odbiorcę zachodniego z pewnością 
wprowadzą w błąd." 

Otóż to p. Pomorski wprowadza w 
błąd czytelników Zeszytów Prasozna
wczych, gdyż autentyczny fragment 
mego artykułu brzmi następująco. Po 
przedstawieniu procesu koncentracji 
na przykładzie RSW „Prasa—Książka 
—Ruch" (cytuję dane, daty i cyfry 
wyłącznie na podstawie polskich źró
deł) piszę: „Jakkolwiek by się przed
stawiało, jest godnym uwagi, że w 
grupie przedsiębiorstw stanowiących 
własność s p o ł e c z n ą lub, nieczę
sto, w przedsiębiorstwach mieszanych, 
można usłyszeć nierządowe głosy wy
rażające opinie nonkonformistyczne. 
Zdarza się to czasami w pismach ka
tolickich, literackich, studenckich lub 
uniwersyteckich (...) znaczenie tego 
zjawiska nie powinno być przecenia
ne." 

Nie ma więc w moim tekście mo
wy ani o „niewoli jaką ta prasa cier
pi" co mi imputuje p. Pomorski ani 
o wymienianiu wspomnianych przez 
p. Pomorskiego pism. A wreszcie 
sprawę zasadniczą a mianowicie ade
kwatność porównywania systemu 
przedsiębiorstw prasowych na zacho
dzie z systemem panującym w kra
jach socjalistycznych poruszyłem w 
sposób następujący: 

„Problem koncentracji prasy w 
krajach socjalistycznych był już po-

przypisu 53. Czytelnik zna jego 
brzmienie w moim przekładzie, zna 
również powtórne tłumaczenie z an
gielskiego dokonane przez autora. 
Obydwa przytoczone w replice. War
to więc zacytować ten tekst po an
gielsku, a brzmi on: „...in spite of 
strong concentration of the press in 
the Western world, there exists an 
important choice of publications ex
pressing opposite political opinions 
and attitudes" (s. 161). Porównanie 
obu przekładów pozwoli wyjaśnić, 
który jest bliższy angielskiemu ory
ginałowi. Warto też pamiętać, że 
wbrew temu, co pisze autor, z różnic 
tych nie wynikają ż a d n e i s t o t 
ne k o n s e k w e n c j e . 

Przechodząc do zarzutów meryto
rycznych. Pan Mond twierdzi, że nie 
kwestionuje istnienia koegzystencji 
systemów prasowych Wschodu i Za
chodu. Ja utrzymuję, że na stawiane 
sobie pytanie „czy... są one zdolne do 
komunikowania się na równej stopie 
z publicznością całego świata?" (o ile 
rozumiem tę poetykę) daje on odpo
wiedź negatywną, ponieważ jego zda
niem „nie ma w krajach socjalistycz
nych (...) wyboru między publikacja
mi o przeciwstawnych opiniach i po
stawach". W recenzji wyraziłem to 
oględnie, że jego zdaniem „koegzy
stencja nie jest łatwa, a kto wie czy 
osiągalna". 

Uważam, że odrzucenie argumen
tów Zygmunta Dąbka w oparciu o 
„przeświadczenie" autora o tym, że 
ma rację, upoważnia do twierdzenia, 
że odrzucono tu opinię Dąbka bez 
dowodu. 

Wreszcie sprawa najważniejsza — 
koncentracja prasy w krajach socja
listycznych. Jak pisałem w recenzji, 
koncentracja może być badana a) ja
ko stan grupowania się własności w 
niewielu rękach i b) jako tendencja 
prowadząca do tego stanu. W obec
nej sytuacji mediów na Zachodzie 
procesy koncentracji ograniczają swo
bodę prasy. Takie polityczne konse
kwencje nie są jednak immanentne 
dla stanu koncentracji w ogóle, co 
powinno interesować badaczy jako 
problem. Koncentracja nie jest więc 
utożsamiana z jej pewnymi politycz
nymi konsekwencjami, o czym moż
na się przekonać studiując literaturę 
przedmiotu. Pan Mond stoi na innym 
stanowisku. Dowiadujemy się o tym 
dopiero z jego repliki, ponieważ w 
artykule nie podjął nawet próby de
finicji koncentracji, do czego zresztą 



ruszony przez prof. R. B. Nixona. Je
go opinia została odrzucona przez pol
skiego autora Z. Dąbka, który wyra
ził zdanie, że jakiekolwiek porówna
nie w tej dziedzinie jest kompletnym 
nieporozumieniem. Uznając istnienie 
głębokich różnic między dwoma sy
stemami społeczno-politycznymi i go
spodarczymi, a w związku z tym u-
znając, że porównywalność ich jest 
w jakiejś mierze nieadekwatna, je
stem jednak przeświadczony, że zja
wisko koncentracji — zachowując 
wszystkie proporcje — jest jednak 
porównywalne. Istnieje możliwość wy
różnienia pewnych cech charakterys
tycznych zarówno dla świata zachod
niego jak i dla krajów socjalistycz
nych, co też pragnę przedstawić." 

A oto wersja p. Pomorskiego: 
„Treść artykułu poświęcono zagadnie
niu koncentracji prasy. Koncentracja 
prasy jako zjawisko wolnorynkowe 
nie występuje w takiej postaci w kra
jach gospodarki socjalistycznej — do
wodził kiedyś Zygmunt Dąbek (Zeszy
ty Prasoznawcze 1971 nr 4) i miesza
nie pojęć z tych dwóch systemów 
wprowadzi więcej szkody niż pożytku; 
Mond zna tę opinię, ale po prostu się 
z nią nie zgadza — bez zadowalają
cego wyjaśnienia dlaczego." 

Pan Pomorski pomija w swoim 
omówieniu zasadniczy fakt, że poję
cie „koncentracji prasy" traktuję pod 
kątem zarówno ekonomicznym jak i 
politycznym, co pozwala właśnie na 
snucie pewnych porównań. Tutaj 
chciałbym, podzielić jego krytyczną 
opinię: istotnie, brakiem mego arty
kułu było niesprecyzowanie definicji, 
lub próby definicji pojęcia koncentra
cji. Brak ten postaram się nadrobić 
w kolejnym artykule na ten temat. 

A wreszcie, zastanawiam się czy 
recenzent włada dostatecznie językiem 
angielskim czy też, niezależnie od 
treści mego artykułu, zadaniem jego 
nie było „zaszufladkować mnie" do 
kategorii „zimnowojennych ideolo
gów". Dziwi, na przykład, p. Pomor
skiego, że „odwołuję się T Y L K O do 
jednego cytatu z pracy polskiej" pi
sząc o prądzie do koncentracji w kra
jach socjalistycznych. W rzeczywistoś
ci cytuję dziesiątki publikacji, z któ
rych ogromna większość pochodzi z 
prasy krajów socjalistycznych. Powie
działbym nawet, że pewną słabością 
mej pracy jest jej nadmierna „doku-
mentacyjność" dominująca niekiedy 
nad elementami analizy i syntezy. 

się przyznaje (znów dopiero w re
plice). Twierdzenie, że własną, jak 
sądzę, bardzo oryginalną, bo też nie
typową, koncepcję wyłoży kiedyś w 
przyszłości, nie upoważnia go do ocze
kiwania, że czytelnik artykułu intui
cyjnie odczuje, że ma do czynienia 
z ujęciem odmiennym, niż przyjęte 
w piśmiennictwie. Ze swej strony 
uważam, że traktowanie koncentra
cji „pod kątem zarówno ekonomicz
nym jak i politycznym" nie jest słusz
ne, a określanie tym samym termi
nem dwu różnych zjawisk nie jest 
poprawne naukowo. 

Twierdzenie, że tendencji do kon
centracji prasy na Zachodzie towa
rzyszą w ciągu ostatnich lat podob
ne zjawiska w naszych krajach, uwa
żam za fałszywe i w istocie pan Mond 
na potwierdzenie tego stanowiska po
wołał tylko jedną opinię autora książ
ki „Czwarta władza", nie wyjaśnia
jąc przy tym jak ów koncentrację 
pojmuje. 

Właśnie praktyka kreowania zja
wisk w naszych krajach, które to zja
wiska wywołują zaniepokojenie w 
rzeczywistości zachodniej, jest pew
nym ideologicznym skrzywieniem 
omawianej pracy. Słowo i d e o l o 
g i c z n e jest tu tym bardziej zasad
ne, że — jak przyznaje autor — za
bieg ten oparty jest jedynie na we
wnętrznym przekonaniu pana Mon
da, jeżeli nie liczyć sugestii Ray
monda B. Nixona, by takie zjawiska 
badać w naszej rzeczywiści. Życzenie, 
by to, co złe na Zachodzie, miało swe 
alarmujące odpowiedniki na Wscho
dzie, jest tu wyraźnie dostrzegalne. 

Typologia własności prasy w na
szych krajach, zaproponowana przez 
pana Monda, nie wydaje mi się wła 
ściwa, o czym pisałem w recenzji. [...] 

Użyty w recenzji passus mówiący 
o „niewoli, jaką ta prasa cierpi" nie 
występuje tam w cudzysłowie, jest 
więc mego autorstwa; sądzę jednak, 
że dobrze oddaje myśl, którą pan 
Mond stara się uprawdopodobnić. 

Należy natomiast ocenić pozytyw
nie starania pana Monda o wykorzy
stanie w jego artykule źródeł pisa
nych pochodzących z naszych krajów, 
zwłaszcza zaś polskich. Nie zmienia 
to jednak faktu, że powołana litera
tura nie upoważnia go do wniosku 
o rosnącej koncentracji prasy. Może 
to być tym bardziej mylące, gdy 
umknie uwagi nieznającego tego pi
śmiennictwa czytelnika. 

Jerzy Pomorski 



Szanowny Panie Redaktorze, jeże
li to sprostowanie, lub jego istotne 
fragmenty nie zostaną zamieszczone 
w Pana kwartalniku, który od lat 
czytam z uwagą i uznaniem, będę 
zmuszony do opublikowania mej od
powiedzi we wszystkich dostępnych 
mi środkach masowego przekazu. Za
leży mi aby moi bliscy, przyjaciele 
oraz naukowcy na których opinii mi 
zależało i zależy byli poprawnie po
informowani o treści moich wystąpień. 
Mam nadzieję, że to wyjaśnienie nie 
będzie musiało docierać do kraju okrę
żną drogą. 

Paryż, 7 kwietnia 1975 
(—) Mond 

OD REDAKCJI: 

W obu listach opuściliśmy kilku-
wierszowe fragmenty, odnoszące się 
do nieznanego Czytelnikom stanowi
ska zagranicznego naukowca, które
mu nb. sprawa jest zupełnie obca i 
którego poglądy naszym zdaniem nie 
mają tu nic do rzeczy. 

Nadanie właściwej nazwy końco
wemu akapitowi korespondencji G. 
Monda oraz ocenę treści tego ustępu 
pozostawiamy Czytelnikom. 



Artykuły z czasopism krajowych 

Ф Zdzisław A n d r u s z k i e w i c z : KIL
K A UWAG O KRYTYCE PRASOWEJ. 
Nowe Drogi 1975 nr 4. S. 87—91. 

Stwierdzając, że w uchwale VI Zjazdu 
PZPR zawarty został szeroki program 
działania środków masowej informacji i 
propagandy, autor akcentuje ten fragment 
uchwały, który wskazuje: ,,W zwalczaniu 
negatywnych zjawisk społecznych należy 
szeroko korzystać z prawa do krytyki..." 
Pisząc, iż bez krytyki wręcz nie sposób 
wyobrazić sobie prasy socjalistycznej, po
nieważ krytyka społeczna jest siłą napę
dową rozwoju, orężem partii w walce z 
ujemnymi zjawiskami — wskazuje nazbyt 
jeszcze częste wypadki opacznego rozu
mienia i niechęci wobec krytyki. Prze
zwyciężenie tego i właściwe zrozumienie 
krytyki ma szczególne znaczenie w okre
sie poprzedzającym VII Zjazd partii. 

Omawiając prawidłowe funkcjonowanie 
krytyki artykuł przypomina, że uchwała 
VI Zjazdu wskazała obszary podlegające 
krytyce: to, co może i powinno ulegać 
zmianom. Akcentuie potrzebę rzetelności i 
konstruktywnego tonu krytyki. Dla dzien
nikarzy wynika stąd nakaz podnoszenia 
jakości twórczej. 

Ogromna nośność społeczna skutków 
krytyki zobowiązuje do wysokiego poczu
cia odpowiedzialności. Krytyka ma poma
gać, nie szkodzić, powinna działać skutecz
nie również w sensie wychowawczym. 

pd 

© A n d r z e j K w i l ę с к i: POZNAN JAKO 
OŚRODEK POLSKOŚCI NA ZIEMIACH 
ZABORU PRUSKIEGO. Przegląd Zachodni 
1974 nr 5—6. S. 9—40. 

W rozprawie spory akcent położono na 
rolę prasy w walce o utrzymanie i roz
wój narodowości polskiej w zaborze pru
skim. Po wskazaniu na wielką rolę prasy 
wielkopolskiej w XIX i na początku X X 
w. (s. 19—20), gdy w Poznaniu znajdowa
ło się centrum prasy polskiej na ziemiach 
tego zaboru, cały podrozdział (s. 24—27) 
poświęcono współdziałaniu wielkopolskiej 
prasy z innymi ziemiami zachodnimi na 
rzecz krzewienia polskości (rola Przyja
ciela Ludu reprezentującego koncepcję jed
ności wszystkich dawnych ziem polskich 
i Tygodnika Literackiego ujmującego tę 
problematykę na tle szerszych założeń 
walki o wyzwolenie społeczne i narodo
we). Wspomniano też (s. 30) o wielu re
daktorach i wydawcach gazet, którzy z 

Wielkopolski przenieśli się na Śląsk, krze
wić tam narodową prasę . czb 

• Andrzej К w i 1 e с к i, Władysław T o-
m a s z e w s k i : POZNAŃ JAKO OŚRO
DEK POLSKIEJ MYŚLI ZACHODNIEJ W 
DWUDZIESTOLECIU MIĘDZYWOJENNYM. 
Przegląd Zachodni 1974 nr 5—6. (Rozdz. 
IV: Problematyka zachodnia w publicy
styce i prasie.) S. 116—119. 

Jako cechę charakterystyczną między
wojennego piśmiennictwa poznańskiego o 
tematyce zachodniej wskazują autorzy za
tarcie różnicy między wypowiedziami pu
blicystycznymi a naukowymi. Podkreślają 
rolę prasy codziennej jako ważnego czyn
nika rozwijania ideologii zachodniej, przy 
czym szczególną rolę odegrały pisma en
deckie z Kurierem Poznańskim — naj
większym dziennikiem tej orientacji wy
dawanym poza stolicą. Poznań był naj
ważniejszym ośrodkiem prasowym upo
wszechniającym w społeczeństwie ideę in
tegracji społeczeństwa Ziem Zachodnich, 
również pozostających wówczas poza gra
nicami państwa polskiego. 

czb 

• Edward S e r w a ń s k i : Z DZIAŁAL
NOŚCI KONSPIRACYJNEJ WIELKOPO
L A N W L A T A C H OKUPACJI HITLE
ROWSKIEJ. Przegląd Zachodni 1974 nr 5—B. 
(Podrozdział: Zrzeszenie dziennikarzy Ziem 
Zachodnich. Wyższe kursy dziennikarskie.) 
S. 159—160. 

Autor wskazuje, że środowisko dzien
nikarskie zorganizowało się w konspira
cji pod koniec 1940 r. w celach samopo
mocy koleżeńskiej, tworząc m. in. w War
szawie Zrzeszenie Dziennikarzy Ziem Za
chodnich pod przewodnictwem Edmunda 
Męclewskiego, obok którego działali : z Po
znania — Tadeusz Kraszewski i Henryk 
Śmigielski, z Krakowa — Jan Klawiter, 
z dziennikarzy śląskich m. in. Stanisław 
Ziemba, z Wybrzeża — Witold Mężnicki. 
Jako znamienną cechę podkreślono zor
ganizowanie Tajnych Wyższych Kursów 
Dziennikarskich z myślą o przygotowaniu 
kadr dla przyszłych Ziem Odzyskanych. 
W warszawskich i krakowskich kursach 
uczestniczyło 70 osób, z których 24 stanę
ły przed komisją Tajnego ZG Związku 
Dziennikarzy Rzeczypospolitej. Wykładow
cami byli wybitni naukowcy różnych dy
scyplin i znani dziennikarze. 

czb 



Artykuły z czasopism zagranicznych 

• W. G. A f a n a s j e w , A. D. U r s u l : 
SOCYALNAJA INFORMACYJA. WoprOSy 
Filosofii 1974 nr 10 S. 61—74 

Coraz częściej w Woprosach Filosofii 
pojawiają się artykuły z zakresu teorii 
komunikowania, ostatnim przykładem mo
że być rozprawa dwóch znanych uczo
nych: W. G. Afanasjewa, członka kore
spondenta A N ZSRR, naczelnego redaktora 
pisma Kommunist, autora znanej pracy 
„Naucznoje uprawlenije obszczestwom" 
(Moskwa 1968, 1973) oraz prof, dra A . D. 
Ursula, kierownika sekcji filozoficznej A N 
ZSRR — omawiająca główne problemy a-
nalizy „informacji społecznej". 

Rozprawę rozpoczyna stwierdzenie, iż 
„badania informacji społecznej i budowa 
teorii informacji społecznej z pozycji mar-
ksizmu-leninizmu stanowi ważne zadanie 
współczesnej nauki..." (s. 61). Z kolei au
torzy omawiają tradycje radzieckich ana
liz w tym zakresie, a zwłaszcza dorobek 
teorii dziennikarstwa lat trzydziestych 
(prace Lewidowa, Gusa, Kursa i in.), pod
kreślając ich społeczną orientację, tak róż
ną od późniejszego cybernetycznego poj
mowania informacji wyłącznie w katego
riach ilościowych. Obecnie stały się oczy
wiste — piszą — ograniczenia cybernetycz
nego podejścia w badaniu informacji spo
łecznej, stąd uznanie teorii informacji za 
„jądro" wiedzy o informacji prowadzi do 
znacznego zubożenia problematyki. „Uwa
żamy za bardziej owocne metodologicznie 
podejście tych autorów, którzy badanie 
informacji, jej właściwości i prawidłowo
ści zmiany w różnych sferach rzeczywi
stości przedstawiają jako osobny kieru
nek naukowy (tak to robi członek kores
pondent AN ZSRR W. I. Siforow, nazywa
jąc go «informologia»)". 

Następnie autorzy rozważają naturę i 
właściwości informacji społecznej, różnią
ce ją od innych typów informacji, akcen
tując szczególnie klasowy charakter infor
macji społecznej. Podejmują także próbę 
klasyfikacji różnych form i typów infor
macji społecznej, wprowadzając m. in. po
jęcie „informacji prognostycznej". 

Oryginalne ujęcie zawiera przedostat
nia część rozprawy „Zasadnicze składniki 
procesów informacji społecznej". Kryty
kując schemat Lasswella analizy procesu 
komunikowania, autorzy zwracają mvagę 
na paradygmat Marksa dotyczący pojmo
wania procesu pracy. Dochodzą do wnio
sku, iż elementami wszelkiej ludzkiej dzia
łalności są: podmiot działalności; obiekt, 
na który skierowana jest działalność; cel 
działalności; sama działalność jako zbiór 

operacji: środki działalności: warunki; re
zultat. Wydaje się, że procesy informacyj
ne w pełni „wpisują się" w ten schemat. 

Artykuł kończy analiza funkcji społecz
nej informacji, a szczególnie jej roli w 
procesie zarządzania społeczeństwem. 

tgk 

Ф PRINCIPALELE DIRECTII TEMATICE 
A L E REVISTEI PRESA NOASTRA IN 
ANUL 1975. Presa Noastra 1975 nr l . S. 
3-4. 

Redakcja Presa Noastra anonsuje głów
ne kierunki tematyczne pisma na rok bie
żący. Głównym tematem będą postanowie
nia XI Zjazdu Komunistycznej Partii Ru
munii oraz w ich świetle aktualne i per
spektywiczne zadania prasy rumuńskiej : 
problemy z życia i działalności partii, ży
cie wewnątrzredakcyjne, aktywność poli
tyczna prasy, praca zespołowa i indywi
dualna przy realizacji nakreślonych za
dań. 

Drugi ważny zestaw tematyczny będzie 
dotyczył prawa prasowego — znajomości 
przepisów, ich interpretacji. 

W ramach podnoszenia kwalifikacji 
dziennikarskich redakcja zapewniła współ
pracę wykładowców Wydziału Dziennikar
skiego Akademii S. Gheorghiu. 

Rubryki dotyczące teorii i praktyki pra
sowej obejmą m. in. debaty i opinie, stu
dia i badania specjalności dziennikarskich, 
problemy twórczości publicystycznej (za
wartość i forma), doświadczenia redakcji 
radia i tv (analizy tematyczne), materiały 
dotyczące języka i stylu prasowego (ana
lizy tekstów i publikacji), technikę son
dażu i badania opinii. 

W „Kronice publicystyki" redakcja pla
nuje zamieszczać najcelniejsze komentarze, 
reportaże, publicystykę ogólną oraz omó
wienia modelu prasy codziennej (tematy, 
inicjatywy, gatunki i specjalności, język 
itd.). 

Przy opracowywaniu rubryki „Karty 
z historii prasy rumuńskiej" wezmą udział 
wyższe uczelnie rumuńsKie. 

dkn 

• Sylviu C o m a n e s c u : FOTOGRAFIA 
MIJLOC UNIVERSAL DE COMUNICARE. 
Presa Noastra 1975 nr 1. S. 41—42. 

Nie od dziś trapi ludzkość brak jedne
go, uniwersalnego języka. Nigdy rozwią
zanie tego problemu nie było tak potrzeb-



ne, jak dziś. Ustanowienie przez ONZ G 
języków oficjalnych nie rozwiązuje pro
blemu. A czy obraz może wziąć na siebie 
misję języka uniwersalnego? Leibniz, po
sługując się analizą matematyczną, do
wiódł uniwersalności obrazu jako środka 
komunikatywnego. Z chwilą pojawienia 
się fotografii opinia Leibniza ugruntowuje 
odpowiedź: fotografia jest uniwersalnym 
środkiem komunikowania się ludzi. I jed
nocześnie najłatwiejszym, ponieważ do jej 
zrozumienia nie potrzeba żadnego s łow
nika. 

Relacja człowiek—fotografia jest właści
wie tryptykiem, co zresztą świadczy na 
korzyść uniwersalności języka fotograficz
nego, a mianowicie: 
— człowiek, który fotografuje, 
— człowiek, który jest fotografowany i 
— człowiek, który „czyta" fotografię. 

Autor, wykładowca uniwersytecki i se
kretarz generalny Stowarzyszenia Arty
stów Fotografików SRR, chce w 7 wy
kładach przedstawić na łamach miesięczni
ka Presa Noastra najważniejsze etapy w 
praktyce fotograficznej. Omawiany artykuł 
jest pierwszym wykładem wprowadzają
cym ten zwięzty kurs fotografowania. A 
oto program kursu : 
1. Cele i możliwości fotografowania (apa

raty, akcesoria itp.). 
2. Materiały światłoczułe. 
3. Określanie i stosowanie parametrów w 

fotografii. 
4. Gramatyka obrazu (kadr, punkt, l inia , 

strefa). 
5. Moment decydujący (reżyseria fotogra

ficzna — stanowisko, oświetlenie itp.). 
6. Krytyka fotograficzna (percepcja obra

zu, opinie itp.). 
7. Zastosowanie obrazu fotograficznego w 

w prasie i in. 
dkn 

• Alexandr S t i c h : PROBLEMATIKA 
PUBLICISTICKËHO FUNKCNÏHO STYLU 
A JEHO KONFRONTACNÎHO STUDIA 
V RÄMCI SLOVANSKYCH J A Z Y K U . 
Stylistické Studie I, Prana 1974. S. 33—54; 
К TEXTOVË VYSTAVBË PUBLICISTIC-
K Î C H PROJEVU. Stylistické Studie I, Pra-
ha 1974. S. 55—94. 

Dwa świetne artykuły autora znanego 
czytelnikom Zeszytów Prasoznawczych z 
pracy o zapożyczonym a trudnym słownic
twie w czeskiej publicystyce (1973 nr 2). 
W pierwszym traktuje styl publicystycz
ny jako jeden z podstawowych stylów 
funkcjonalnych, stojący w wyraźnej opo
zycji do stylu naukowego. Zwraca przy 
tym uwagę, że różnice między stylami 
publicystycznymi w różnych językach na
rodowych są znacznie większe niż mię
dzy innymi stylami. Uzasadnia to celowość 
podjęcia konfrontatywnych badań nad sty
lem publicystycznym w poszczególnych 
językach słowiańskich. Badania takie, 
ujawniając zbieżności i różnice między ję
zykami narodowymi, przyczyniłyby się do 
usprawnienia przekładów tekstów publi
cystycznych. Wiadomo bowiem z doświad
czenia, że pozornie ściśle odpowiadające 
sobie wyrażenia dwóch nawet bardzo bli
skich języków spotykają się z całkowicie 
odmienną reakcją odbiorców. 

Drugi artykuł stanowi próbę charakte
rystyki budowy tekstu publicystycznego na 
przykładzie XIX-wiecznych tekstów: cze
skich — K. Havlicka Borovskiego, słowac
kich — L. Stura, rosyjskich — A. Hercena 

i polskich — E. Chojeckiego. W ten spo
sób rozpoczyna Stich proponowane w po
przednim artykule studia konfrontatywne. 
Prowadzą one do w s t ę p n y c h wniosków, że 
styl publicystyczny w językach s łowiań
skich charakteryzuje się obecnością ele
mentów wytwarza jących a tmosferę jedno
ści autora i odbiorcy oraz kszta ł tu jących 
pos tawę odbiorców. Dużą rolę odgrywają 
w nim cytaty i przysłowia, a także utarta, 
rodzima i międzynarodowa frazeologia 
(zwłaszcza pochodzenia łacińskiego) . Nato
miast różnice między j ęzykami s łowiański 
mi przejawiają się w tym zakresie po 
pierwsze w samej budowie tekstów, po 
drugie zaś — w źródłach używanych fra-
zeologizmów. 

icp 

# Pertti H e m ä n u s PROPAGANDA 
AND INDOCTRINATION; A TENTATIVE 
CONCEPT ANALYSIS. Gazette 1974 nr 4. 
S. 215—223. 

Artykuł jest częścią pracy „The Mass 
Media as Hidden Persuaders" wydanej 
w 1S73 r. w Finlandii. Autor przeprowa
dza analizę pojęć p r o p a g a n d a oraz 
i n d o k t r y n a c j a . 

Dla Hemânusa masowe środki komuni
kowania są najpotężniejszym narzędziem 
propagandy i indoktrynacji. Różnice zna
czeniowe między omawianymi pojęciami 
wiąże on z nadawcą treści. Hemśnus 
twierdzi między innymi, że niemożliwa 
jest indoktrynacja wszędzie tam, gdzie nie 
można zauważyć hegemonii pewnej ideolo
gii, natomiast funkcje propagandowe peł
ni , jego zdaniem, każdy rodzaj treści. 

W teorii władzy rozróżniamy celowe i 
świadome formy sprawowania władzy, a 
także niezamierzone i nieuświadomione jej 
przejawy. Te pierwsze powodują proces 
indoktrynacji, te drugie zaś mogą stano
wić tylko formy propagandowe. Koncep
cję propagandy i indoktrynacji można 
sprowadzić do świadomości odbiorcy; pro
paganda trafia do niego bezpośrednio i 
jest odbierana w znaczeniu, jakie jej na
daje propagandysta, natomiast indoktry
nacji poddawany jest odbiorca niejako po
za obrębem swojej świadomości. Proces 
indoktrynacji jest bardziej rozciągnięty w 
czasie aniżeli działanie propagandowe, któ
re występuje w danej chwili i działa bodź-
cowo. W praktyce podział dychotomiczny 
między analizowanymi pojęciami nie jest 
łatwy do przeprowadzenia. Na przykład : 
telewidz odbiera film w przeznaczeniu pro
pagandowy, jako szerzenie pewnej dok
tryny. 

W dalszych rozważaniach autor zajmuje 
się omówieniem mechanizmów procesu in
doktrynacji. Podstawą tego procesu, jak 
twierdzi, są zasady psychologii uczenia się. 
Drugim podstawowym mechanizmem in
doktrynacji jest „adaptacja". Autor podaje 
przykład nieuwzględnienia mechanizmu 
adaptacji przez fińską telewizję i radio w 
latach sześćdziesiątych, kiedy radykalnie 
zmieniono program tych ośrodków z lek
kiego, rozrywkowego i politycznie konser
watywnego na reakcyjny i radykalnie pra
wicowy. Była to zmiana zbyt nagła, w 
związku z czym „niezaadoptowani" do no
wych treści odbiorcy ostro protestowali. 

W konkluzji autor artykułu stwierdza, 
że propaganda bardziej aktywizuje ludzi 
i pobudza do działania aniżeli indoktry
nacja; propaganda może budzić krytyczne 
reakcje, ale bardziej odpowiada idei de
mokracji. 

gs 



• James D. H a 11 о г a n: THE PRO
BLEMS WE FACE. Journal ot Communi
cation 1975 nr 1. S. 15—25. 

Artykułem J. D. Hallorana, przewodni
czącego AIERI i dyrektora Ośrodka Badań 
nad Komunikowaniem Masowym Uniwer
sytetu w Leicester, otwiera Journal of 
Communication swój 25. rocznik. Halloran 
narzeka, że o polityce w zakresie komuni
kowania w Wielkiej Brytanii decydują lu
dzie, którzy o naturze komunikowania 
wiedzą niewiele, a jednocześnie nie ko
rzystają z wyników badań, oskarża dzien
nikarzy brytyjskich, którzy walczą o pra
wo do informacji dla siebie, a jednocze
śnie bronią się przed badaniami nad wła
sną pracą. W takich warunkach prowa
dzone badania mają charakter praktycy-
styczny, ateoretyczny, nie prowadzą do 
formułowania czy sprawdzania hipotez; 
wyniki badaczy koncentrują się wokół do
boru próby i opistj zjawisk interesujących 
głównie zleceniodawcę; raporty ogranicza
ją się do podania danych statystycznych 
bez należytych analiz i interpretacji. Ze 
swojej strony dziennikarze atakują kry
tyczne studia o własnej pracy za ich 
rzekomą nieistotność, nieużyteczność, oder
wanie od życia i teoretyczność. 

Poważne grzechy obciążają także więk
szość badaczy opanowanych obsesją badań 
nad skutecznością mediów i deklarujących 
własny obiektywizm. Halloran pisze: „Wy
daje się rzeczą dość jasną, żc te «neutral-
ne» badania służą utrzymaniu status quo. 
Skoro nie można uniknąć w całej działal
ności badawczej elementów, które speł
niają funkcje zachowawcze, spójrzmy 
prawdzie w oczy i nie symulujmy neutral
ności, która jest niemożliwa. (...) Nauki 
społeczne są organem w służbie systemu 
polityczno-ekonomicznego, czy to kapita
listycznego, czy socjalistycznego", (s. 21). 
I dalej : „Musimy przyjąć do wiadomości, 
że prowadząc badania, włączamy się do 
procesu komunikowania, a przez samą na
turę naszej pracy nie możemy być neu
tralni" (s. 24). 
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• AUSBAUFÄHIGE FOTOSATZ-SYSTEME 
SICHERN LANGFRISTIG NUTZEN DER 
INVESTITION. Der Druckspiegel 1974 nr 6. 
S. 281—236, ilustr. 3. 

Maszynowy skład fotograficzny był 
przed 20 laty techniczną utopią, przed 10 
laty stał się realny, a dzisiaj — jako doj
rzała technika — stanowi ważny składnik 
możliwości produkcyjnych w poligrafii. 
Autor przedstawia podstawowe rozważania 
na temat decyzji inwestycyjnych w za
kresie fotoskładu oraz wymagania, jakie 
się stawia producentom w zakresie pro
gramu i wydajności produkcyjnych urzą
dzeń do fotoskładu. Oferujący technikę 
składu fotograficznego powinien obok peł
nego i jasnego programu, który by odpo
wiadał wszystkim wymaganiom produkcyj
nym, zabezpieczyć również służbę konsul
tacyjną i serwisową. 

as 

• H.: INVESTITIONS-ALTERNATIVEN IM 
JfOTOSATZ. Der Druckspiegel 1974 nr 8. 
S. 421—428, ilustr. 6. 

W artykule przedstawiono starania fir
my Mergenthaler-Linotype GmbH mające 
na celu tworzenie takich propozycji ryn
kowych w zakresie fotoskładu, jakie od

powiadają różnym wymaganiom i potrze
bom użytkownika. Są one zróżnicowane w 
zakresie decyzji inwestycyjnych pod 
względem szybkości składu, stosowanych 
środków sterujących oraz korekty. Skala 
systemów przebiegu pracy oraz ustawienia 
programu i urządzeń jest bardzo duża. 
Począwszy od składu ręcznego przy po
mocy „Linocomp", poprzez dający się roz
budowywać system „Linofilm Europa" czy 
elastyczny i szybki ,.Linofilm VIP", do 
bardzo wydajnych maszyn z katodowym 
źródłem światła. Ich cena kształtuje się 
w granicach od 35 tys. do 3 milionów DM. 

as 

• Peter N a u m a n n , Erich H e r o l d : 
ZUR STABILISIERUNG DER QUALITÄT 
VON ERZEUGNISSEN DES ROLLENTIEF
DRUCKS. Papier und Druck (Druckfor
menherstellung) 1974 nr 8. S. 118—121. 

Artykuł, którego podstawą był referat 
wygłoszony na 3. Konferencji Wklęsłodru
kowej KdT w Halle, przedstawia zagadnie
nia związane z jakością druku wklęsłego 
w Kombinacie Interdruck w Lipsku. Au
torzy omawiają problemy dotyczące ja
kości oryginałów barwnych, procesu wy
konywania form drukowych, rotacyjnego 
druku próbnego, druku nakładu itp. za
gadnień w druku wklęsłym. 

as 

Ф Hans-Dieter W e r n e r : ROLLEN-
-OFFSETDRUCKMASCHINEN AUS LEIP
ZIG — PARTNER DES TECHNISCHEN 
FORTSCHRITTS. Papier und Druck (Druck 
und Verarbeitung) 1974 nr 8. S. 119—120; 
nr 9. S. 129—131, fot. 3. 

Autor przedstawia zagadnienia techniki 
druku płaskiego i odpowiada na pytanie: 
dlaczego rotacyjny druk rolowy? — wska
zując przy tym na konieczność lepszego 
wykorzystania zalet rolowego druku pła
skiego. Wyjaśnia aspekty, które powinno 
się brać pod uwagę przy przechodzeniu z 
druku arkuszowego na rolowy. Szczególnie 
szeroko opisuje technologiczne problemy 
maszyn produkowanych przez Lipskie Za
kłady Maszyn Drukujących Kombinatu Po
lygraph ze szczególnym uwzględnieniem 
rolowej maszyny do druku płaskiego „Zir-
kon C6". 

as 

• (es): TROTZ FOTOSATZKONKURRENZ 
IST DER BLEISATZ NICHT FORT ZU
DENKEN. Deutscher Drucker 1974 nr 25. 
S. 2—4, fot. 4. 

Ze względu na wiele nowości i ulep
szeń w składzie fotograficznym, w prasie 
fachowej pisze się przede wszystkim o 
nowej technice składu i odnosi się wraże
nie, że skałd ołowiowy chyli się ku upad
kowi. Natomiast wyniki badań ankieto
wych wskazują, że skład ołowiowy utrzy
muje nadal swoje znaczenie — w RFN na 
661 ankietowanych drukarń 627 pozostaje 
przy składzie ołowiowym, a w USA w 
1973 z całości składów G2"/o wykonano w 
maszynowym składzie ołowiowym. Autor 
opisuje nowości w zakresie składu ołowio
wego przedstawione na wystawie TPG 74 
w Paryżu; jednak było ich niewiele, gdyż 
producenci więcej wagi przykładali do fo
toskładu. 

as 



© MEHR STABILISIERUNG UND KON
SOLIDIERUNG IM GERÄTEBAU DER 
DRUCKFORMHERSTELLUNG. Deutscher 
Drucker 1974 nr 25. S. 15—IG, lot. 4. 

Trend wystawowy TPG 74 w Paryżu w 
zakresie urządzeń do wykonywania form 
drukowych skierowany był na rozbudo
wę, stabilizację i konsolidację. W artyku
le omówiono oferowane na wystawie me
tody sprawdzania kolorów firm: Agfa-Ge-
vaert, Kodak oraz Du Pont. która roz
szerzyła swój system „Cromalin" o farby 
dekoracyjne — metaliczne i fluorescen
cyjne i przedstawiła nową metodę ,.Dylux 
503 i 515" (pracującą na sucho i pozwala
jącą szybko sprawdzać prace czarno-białe 
półtonowe, rastrowe i kreskowe w pozy
tywie i negatywie). Omówiono także no
wości w zakresie form dla druku wypu
kłego, ich obróbki, trawienia i druku 
próbnego. 

as 

• FOTOSETZMASCHINEN UND -GERATE 
FÜR JEDEN BEDARF UND GELD
BEUTEL. Deutscher Drucker 1974 nr 27. 
S. 16, 18, 20—24, ilustr. 12. 

Oferta w zakresie fotoskładu w czasie 
wystawy TPG 74 w Paryżu obejmowała 
od prostych urządzeń i maszyn do całych 
systemów. Większość przedstawianych pro
pozycji dotyczyła ulepszeń znanych modeli 
do składu fotograficznego pod względem 
asortymentu, obsługi i wydajności. Przed
siębiorstwa produkujące maszyny starały 
się w swoich programach produkcyjnych 
przystosować do małych i średnich za
kładów, jak np. Photon Corporation ze 
swoją nową maszyną do fotoskładu „Eco-
nosetter". 

as 

© H . H. S с h m i e d t: LESEMASCHINEN 
FANDEN LEBHAFTES INTERESSE. 
Deutscher Drucker 1974 nr 29—30. S. 2, 4, 
6, fot. 5. 

Wystawa TPG 74 w Paryżu nie przy
niosła w dziale czytników technicznych 
rewelacji. Od czasu wystawy DRUPA 72 
oferty sensownie dostosowano do prak
tycznego użytku w przemyśle poligraficz
nym i rozszerzono. Autor przedstawia spo
ro nowości zasługujących na uwagę, ze 
szczególnym uwzględnieniem czytników 
„Autoreader" z ECRM Corp., modeli .,170" 
z Compuscan Inc., „Metroreaders" z MGD 
i ,,Text-Readers" z Bobst and Sohn AG. 
Koszt najnowszych czytników waha się 
w granicach od 120—250 tys. DM, natomiast 
szybkość czytania od 25—100 znaków na 
sekundę. 

as 

• Ш. S.): BREITES INTERNATIONALES 
ANGEBOT AUCH BEI ROLLENOFFSET
MASCHINEN. Deutscher Drucker 1974 nr 
29—30. S. 7—8, 13—14, ilustr. 10. 

Mimo iż па wystawie TPG 74 w dziale 
maszyn rotacyjnych do druku płaskiego 
nie było całkowicie nowych rozwiązań 
konstrukcyjnych, zainteresowani mogli się 
zapoznać z szeroką ofertą międzynarodo
wą. Szczególnym zainteresowaniem fa
chowców cieszył się pokaz nowego urzą

dzenia suszące.so w druku płaskim firmy 
HUtiebrand w połączeniu z rotacyjną ma
szyną „Rotoman" firmy MAN. Tą nową 
metodą suszenia promieniami impulsowy
mi (1ST) pracuje się ekonomicznie i bez 
szkody dla otoczenia. Autor opisuje no
wości wystawy w zakresie rotacyjnych ma
szyn do druku płaskiego. 

a s 

• NEUE ANLAGEN FÜR DIE TIEFDRUCK-
-ZY LINDERHERSTELLUNG. Deutscher 
Drucker 1974 nr 29—30. S. 19, 22, 24, 30, 32, 
ilustr. 15. 

Punktem ciężkości w zakresie techniki 
druku wklęsłego na paryskiej wystawie 
TPG 74 były nowe rozwiązania urządzeń 
do wykonywania form drukowych. Doty
czyły one przede wszystkim urządzeń do 
obróbki mechanicznej, urządzeń galwanicz
nych, urządzeń do wywoływania, trawie
nia, a także grawerowania cylindrów 
wklęsłodrukowych. 
Wiele firm oferowało w Paryżu całe linie 
potokowe do obróbki cylindrów, np. linia 
galwaniczna firmy Graphicart, linia „Va-
rio" firmy THM składająca się z kilku 
stanowisk — od maszyny do przenoszenia 
pigmentu do stacji korekty, czy też ze
staw maszyn i urządzeń firmy Àcigraf do 
wykonywania cylindrów do autotypijnego 
druku wklęsłego. 

as 

• (es): TEXTERFASSUNG UND — VER
ARBEITUNG — DER BILDSCHIRM SETZT 
SICH DURCH. Deutscher Drucker 1974 
ar 31—32. S. 2—4, 6, 11—13, fot. 19. 

W kolejnej relacji z wystawy TPG 'ci 
w Paryżu w zakresie wykonywania składu 
przedstawiono perforatory, ^krany, stacje 
korekty i łamania oraz systemy informa
cyjne. Omówiono je ze szczególnym 
uwzględnieniem nowości i ulepszeń. Dat 
się zauważyć poważny trend do stosowa
nia ekranów jako specjalnych, samodziel
nych urządzeń, a także i zintegrowanych. 
Dużym zainteresowaniem cieszyły się sy
stemy pracujące przy pomocy kaset z ta
śmami magnetycznymi. 

as 

• Paul S c h r ö t e r : STUFENWEISE 
UMSTELLUNG EINER TAGESZEITUNG. 
ZV + ZV 1975 nr 4—5. S. 68—71. 

W grudniu 1974, na sympozjum w Wied
niu poświęconym planowaniu i praktyce 
wprowadzania fotoskładu do produkcji 
dzienników, autor przedstawił swe do
świadczenia w tym zakresie. Czynnikiem 
decydującym o przejściu na fotoskład by
ła niemożliwość zahamowania wzrostu 
kosztów ..mniej lub bardziej rzemieślni
czej produkcji" przy składzie ołowianym. 
Jednocześnie z końcem 1973 г., po wyna
lezieniu calokolumnowych płyt na podłożu 
iotopolimerowym offset przestał być alter
natywą dla ołowiu. 

Ponieważ przejście na fotoskład jest 
uciążliwe i kosztowne, należy go dokony
wać stopniowo, na podstawie szczegółowe
go planu, który uwzględni zakres i kolej
ność przekształceń produkcyjnych, zmia
ny kadrowe, profil produkcji, problemy lo-



kałowe. Szczególnie ważne jest przygoto
wanie kadry; najlepiej jest przeszkolić 
grupę doświadczonych pracowników poza 
zakładem, którzy następnie poprowadzą 
przeszkolenie wewnątrzzakładowe. Po 
przejściu na nowy rodzaj produkcji cześć 
personelu (20—Ж/a) okaże się zbędna. Po
nieważ jednak przejście dokonuje się w 
okresie kilku lat. część osiągnie wiek 
emerytalny, inni odejdą w drodze normal
nej fluktuacji. Beszta musi się przekwa
lifikować, np. linotypiści i metrampaże 
stają się fotomontażystami. 

W omawianym przypadku pierwsze ma
szyny nowego typu (perforatory i przyrzą
dy towarzyszące) wprowadzono jesienią 
1973; opanowały one nieco ponad 10% pro
dukcji. Końcowy okres przechodzenia na 
fotoskład przewiduje się na wiosnę 197G r. 

Autor podkreśla, że w nowej produk
cji — przeciwnie niż to było przy składzie 
tradycyjnym — uaktualniania gazety nie 
można dokonywać w ostatnich kwadran
sach przed drukiem, gdyż wtedy się wy
wołuje i kopiuje film. 

czb 
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Bibliografia prac dyplomowych (III) 

W u k ł a d z i e m a t e r i a ł u za
stosowano podział na cztery grupy: 

A. MASOWE ŚRODKI KOMUNIKO
WANIA. K U L T U R A MASOWA 

B. PRASA 

C. RADIO — TELEWIZJA — FILM 
(publicystyczny i informacyjny) 

D. MASOWE ŚRODKI KOMUNIKO
WANIA ZA GRANICĄ 

W każdym rozdziale wprowadzono 
dalszy podział na: 

I. Zagadnienia teorii i praktyki 
(organizacja i funkcjonowanie 
instytucji praso wo-wydawniczej, 
radiowej, telewizyjnej; analiza 
wytworu; układ graficzny, typo
logia). 

II. Problemy prawne. 
III. Język. Gatunki wypowiedzi. 
IV. Problemy ekonomiki. 
V. Socjologię i psychologię (stru

ktura publiczności; kręgi odbior
ców; recepcja i preferencja w 
zakresie treści; skutki oddziały
wania treści; propaganda; zawód 
dziennikarski). 

VI. Historię. 
VII. Dokumentację. Badania. Szkol

nictwo. 

A. MASOWE ŚRODKI KOMUNIKO
WANIA. K U L T U R A MASOWA 

V. SOCJOLOGIA I PSYCHOLOGIA 
59. Antoni P e r y t: Wpływ maso

wych środków przekazu na kształto
wanie wśród młodzieży szkolnej za

interesowań techniką w latach 1967— 
1971. 

Praca magisterska; Uniwersytet 
Warszawski — Instytut Dziennikar
stwa (Zaoczne Studium Magisterskie; 
kier. pracy: prof, dr J. Kądzielski), 
1973. 

Wpływ prasy, radia i tv oraz or
ganizacji technicznych na pobudza
nie i rozwój zainteresowań młodzie
ży techniką i wynalazczością. 

B. PRASA 
I. ZAGADNIENIA TEORII I P R A K 

TYKI 
60. Bolesław G a r l i c k i : Organi

zacja pracy redakcji dzienników po
rannych w Polsce Ludowej. 

Praca doktorska; promotor: doc. 
dr hab. T. Kupis; Uniwersytet War
szawski, Wydz. Nauk Społecznych, 
1974. 

Stan organizacyjny redakcji pol
skich gazet codziennych jest nieza
dowalający. Brakuje racjonalnych 
kryteriów i motywów podziału redak
cji na mniejsze jednostki organiza
cyjne, nieokreślone są zakresy ich 
czynności, zawodzi koordynacja i ze-
społowość pracy, ujawnia się niejed
nolitość kryteriów dotyczących pod
stawowych decyzji kierowniczych. 
Wszystkie negatywne konsekwencje 
nieracjonalnej organizacji pracy pod
ważają zasadę jednolitej polityki re
dakcyjnej, obniżają sprawność redak
cji jako całości, powodują nieskutecz
ność wysi łków lub nadmierne koszty 
uzyskiwania efektów. Dlatego też 
istnieje pilna konieczność dokonania 
zmian. Ich główne kierunki byłyby 
następujące: uczynić z działu tema
tycznego podstawową komórkę, odpo
wiadającą za wszystkie materiały 
dziennikarskie z określonej dziedziny 



bez względu na źródło ich pochodze
nia; uwolnić kierownictwa redakcji 
od czynności adiustacyjnych, a zwięk
szyć ich odpowiedzialność za podej
mowanie ostatecznych decyzji; zwięk
szyć zespołowość redagowania przez 
wzmocnienie roli kolegiów; przesunąć 
czynności organizacyjno-administra
cyjne do wysoko kwalifikowanych i 
kompetentnych sekretariatów tech
nicznych. Celem byłoby dostosowanie 
nowej struktury do wymagań wy
nikających z konieczności moderni
zacji procesu produkcyjnego oraz z 
ogólnych zasad organizacji pracy i 
zarządzania. (Inf. autora). 

61. Olga M o 1 s к a: Problematyka 
społeczna na łamach Tygodnika Pow
szechnego w latach 1945—1947. 

Praca magisterska; Uniwersytet 
Warszawski — Instytut Dziennikar
stwa (Zaoczne Studium Magisterskie; 
kier. pracy: doc. dr S. Lato), 1972. 

Charakterystyka Tygodnika Pow
szechnego w porównaniu z kilkoma 
wybranymi pismami katolickimi 
pierwszego okresu powojennego z lat 
1945—1947. Zagadnienia rodziny, wy
chowania modzieży, problem alkoho
lizmu; szkolnictwo średnie i wyższe 
na tle zmian ustrojowych w Polsce 
w powiązaniu z ideą śwatopoglądu 
katolickiego. 

62. Maria O s i a d а с z: Relacje z 
procesów sądowych na łamach prasy 
codziennej i periodycznej jako ele
ment kształtowania opinii publicznej 
(na podstawie procesu Karola Kota 
w Krakowie). 

Praca magisterska; Uniwersytet 
Warszawski — Instytut Dziennikar
stwa (Zaoczne Studium Magisterskie; 
kier. pracy: doc. dr K. Kąkol), 1972. 

Analiza relacji prasowych z pro
cesu sądowego drukowanych w Ży
ciu Warszawy, Dzienniku Polskim, 
Kulturze i Polityce, rola i funkcja 
sprawozdawcy sądowego. 

III. JĘZYK. GATUNKI DZIENNI
KARSKIE 

63. Maria В a 1 с a r: Typy infor
macji o książce w prasie społeczno-
-literackiej w latach 1970—1972. 

Praca magistaerska; Uniwersytet 
Wrocawski — Instytut Biblioteko
znawstwa, 1972. 

64. Irena O r 1 а с z: Recenzja książ
kowa w prasie centralnej i lokalnej 
1969—1971. 

Praca magisterska; Uniwersytet 
Wrocławski — Instytut Biblioteko
znawstwa, 1972. 

IV. PROBLEMY EKONOMIKI 
65. Władysław W o j c i e c h o w 

s k i : Organizacja kolportażu w Pol
sce. 

Praca magisterska; Uniwersystet 
Warszawski — Instytut Dziennikar
stwa (Zaoczne Studium Magisterskie; 
kier. pracy: doc. dr hab. B. Michal
ski), 1973. 

V. SOCJOLOGIA I PSYCHOLOGIA 

66. Stanisław A d a m c z y k : Rola 
instytucji spotkań autorskich w 
upowszechnianiu książki i czytelnic
twa. 

Praca magisterska; Uniwersytet 
Warszawski — Instytut Dziennikar
stwa (Zaoczne Studium Magisterskie; 
kierownik pracy: prof, dr J. Kadziel-
ski), 1973 r. 

67. Barbara B a r y ł a : Recepcja 
książek i czasopism na wsi w latach 
1900—1939 w świetle pamiętników 
chłopskich. 

Praca magisterska; Uniwersytet 
Wrocławski — Instytut Biblioteko
znawstwa, 1972. 

68. Janusz C z e k a y : Akcje pra
sowe Słowa Polskiego i ich skutki 
społeczne. 

Praca magisterska; Uniwersytet 
Warszawski — Instytut Dziennikar
stwa (Zaoczne Studium Magisterskie; 
kier. pracy: prof, dr J. Kądzielski), 
1973. 

W nowym ujęciu — na przykładzie 
l istów do redakcji Słowa Polskiego — 
przedstawiono problem organizator
skiej roli prasy. Szeroko omówiono 
wypowiedzi czytelników zebrane na 
podstawie rozesłanej ankiety. 

69. Katarzyna G a y da: Propagan
da kultury polskiej na łamach czaso
pisma Polska. 

Praca magisterska; Uniwersytet 
Wrocławski — Instytut Biblioteko
znawstwa, 1972. 

70. Magdalena G ó r e c k a : Wybra
ne czasopisma dla dzieci z lat 1861— 
1880 jako źródło lektury literatury 
pięknej. 

Praca magisterska; Uniwersytet 
Warszawski — Instytut Biblioteko
znawstwa i Informacji Naukowej, 
1970. 



71. Emilia K a r o l e w s k a : Pro
blemy książki i prasy w okresie mię 
dzywojennym na podstawie pamięt
ników literatów. 

Praca magisterska; Uniwersytet 
Wrocławski — Instytut Biblioteko
znawstwa, 1972. 

72. Józef N o w a k o w s k i : Funk
cja wychowawcza prasy zakładowej 
na przykładzie gazet zakładowych 
ukazujących się w woj. rzeszowskim. 

Praca magisterska; Uniwersytet 
Warszawski — Instytut Dziennikar
stwa (Zaoczne Studium Magisterskie; 
kier. pracy: doc. dr hab. T. Kupis), 
1972. 

VI. HISTORIA 
73. Mieczysław A d a m c z y k : Pra

sa konspiracyjna i działalność niele
galnych ośrodków wydawniczych na 
Ziemi Kieleckiej w latach 1939—1945. 

Praca doktorska; promotor: doc. 
dr hab. A. Słomkowska; Uniwersytet 
Warszawski, Wydz. Nauk Społecz
nych, 1974. 

74. Hanna C i s z e w s k a - W u s a -
t o w s к a: Polskie czasopiśmiennic
two hutnicze do 1939 r. 

Praca magisterska; Uniwersytet 
Wrocławski — Instytut Biblioteko
znawstwa, 1972. 

75. Ludwika C z e r w i ń s k a : Cza
sopisma poligraficzne w Polsce mię
dzywojennej. 

Praca magisterska; Uniwersytet 
Wrocławski — Instytut Biblioteko
znawstwa, 1972. 

76. Antonina D ą b r o w a - S z c z e -
p a ń s k a : Hilary Meciszewski, publi
cysta, dziennikarz i działacz krakow
ski. 

Praca magisterska; WSP Kraków — 
Wydz. Humanistyczny, 1970. 

77. Jadwiga D r e s z e r : Prasa kon
spiracyjna Armii Krajowej. 

Praca doktorska; promotor: prof, 
dr M. Tyrowicz; WSP Kraków — 
Wydz. Humanistyczny, 1974. 

Szczegółowo omówiono organy pra
sowe zarówno Komendy Głównej AK, 
jak i jej okręgów na całym obsza
rze kraju (w granicach z 1939 r.) pod 
względem genezy, strony redakcyj
nej, kolportażu, analizy treści i dzia
łalności tajnych drukarń. Bibliogra
fia wszystkich dostępnych autorce 
tajnych periodyków z podaniem (je
śli to było możliwe) nakładu, często
tliwości, składu redakcji, miejsca 
druku. 

78. Bronisław D u d a : Zycie Ra
domskie w latach 1947—1972. 

Praca magisterska; Uniwersytet 
Warszawski — Instytut Dziennikar
stwa (Zaoczne Studium Magisterskie; 
kier. pracy: st. wykł. mgr T. Butkie
wicz), 1973. 

Monografia oparta na materiale 
źródłowym, osobistych doświadcze
niach i relacjach ustnych. 

79. Janina G o ś c i m i ń s k a : Pra
sa polityczna Rzeszowszczyzny w mi
nionym 25-leciu Polski Ludowej. 

Praca magisterska; Uniwersytet 
Wrocławski — Instytut Biblioteko
znawstwa, 1972. 

80. Genowefa G u m k o w s к a - Ro
la Pawła Stalmacha w odrodzeniu 
narodowym Śląska Cieszyńskiego. 

Praca magisterska; WSP Kraków — 
Wydz. Humanistyczny, 1970. 

81. Aleksandra G u z i ń s k a - S i e -
m a s z k o : Lubelskie czasopisma spo-
łeczno-kulturalne w latach 1955— 
1965. 

Praca magisterska; Uniwersytet 
Wrocławski — Instytut Biblioteko
znawstwa, 1972. 

82. Kazimiera II a ł u n : Przegląd 
Wszechpolski (1895—1905) jako organ 
Narodowej Demokracji. 

Praca magisterska; WSP Kraków — 
Wydz. Humanistyczny, 1970. 

83. Urszula J a n k i e w i c z : Twór
czość literacka i publicystyczna Jó
zefa Dzierzkowskiego. 

Praca magisterska; WSP Kraków — 
Wydz. Humanistyczny, 1974. 

84. Bronisław J a ś k i e w i c z : Ro
la Tarnowa w życiu kulturalnym Ga
licji w dobie autonomicznej. 

Praca doktorska: promotor: prof, 
dr M. Tyrowicz; WSP Kraków — 
Wydz. Humanistyczny, 1971. 

Rozprawa obejmuje w szerokim za
kresie wydawnictwa prasowe Tarno
wa od r. 1848, miejscowe drukarnie 
i ośrodki kulturalne. 

85. Tadeusz К 1 a u z n e r: Równość 
— pierwszy organ socjalistów Ślą
ska Cieszyńskiego. 

Praca magisterska; WSP Kraków — 
Wydz. Humanistyczny, 1973. 

86. Mirosława K o s t r z e w a - D e -
nis : Rocznik Łódzki (1928—1971). 
Monografia bibliograficzna. 

Praca magisterska; Uniwersytet 
Wrocławski — Instytut Biblioteko
znawstwa, 1972. 



87. Barbara K r a ś n i k - K a p k a : 
Walka prasy polskiej z cenzurą au
striacką do 1848 r. 

Praca magisterska; W S P K r a k ó w — 
Wydz. Humanistyczny, 1971. 

88. A n n a K r z y s z t o f e k - M r o -
c z к o: Prasa krakowska w okresie 
autonomii Galicji (do 1892 г.). 

Praca magisterska; W S P K r a k ó w — 
Wydz. Humanistyczny, 1970. 

89. Zyta Ł a b ę с к а - W n u к o w а: 
Leszneński Przyjaciel Ludu. 

Praca magisterska; W S P K r a k ó w — 
Wydz. Humanistyczny, 1970. 

90. Barbara M a 11 i n g i e w i с z: 
Wilhelm Feldman jako redaktor pism 
politycznych i literackich. 

Praca magisterska; W S P K r a k ó w — 
Wydz. Humanistyczny, 1970. 

91. Wito ld M i e l c z a r e k : Edy
torstwo i drukarstwo prasy często
chowskiej w latach 1882—1939. 

Praca doktorska; promotor: doc. dr 
hab. B . Gołka; Uniwersytet Warszaw
ski , Wydz. Nauk Społecznych, 1974. 

Dzieje drukarstwa prasowo-ks iąż -
kowego działającego w Częstochowie 
w latach 1869—1939 oraz prasy spo
łeczno-poli tycznej redagowanej i dru
kowanej w latach 1882—1939 w tym 
mieście, ze szczególnym uwzględn ie 
niem jej p rob lemów edytorskich. 

92. Elżbieta O s t r o w s k a : Prasa 
Rzeszowa od początków do 1900 r. 

Praca magisterska; Uniwersytet 
Wroc ławsk i — Instytut Bibl ioteko
znawstwa, 1972. 

93. Waler ia P i s z c z : Rozwój Ga
zety Olsztyńskiej w latach 1886—1939. 

Praca magisterska; W S P K r a k ó w — 
Wydz. Humanistyczny, 1970. 

94. Bogdan T u s z y ń s k i : Począt
ki prasy sportowej w Polsce Ludowej 
w latach 1945—1948. 

Praca doktorska; promotor: doc. 
dr hab. A . S łomkowska ; Uniwersytet 
Warszawski, Wydz. Nauk Społecz
nych, 1974. Publ ikacja (fragm.): Rzut 
oka na g łówne kierunki rozwoju pol
skiej prasy sportowej do roku 1939. 
Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa 
Polskiego, 1973 zesz. 4; Początki pra
sy sportowej w Polsce Ludowej 1945— 
1948. Zeszyty Prasoznawcze, 1973 nr 
3; Sport i Wczasy (16 I V 1947 — 27 I V 
1950). Rocznik Historii Czasopiśmien
nictwa Polskiego, 1973 zesz. 2. 

Tworzenie współczesnej , socjalisty
cznej prasy sportowej nowego typu, 
k tó ra miała nie tylko informować, ale 

również insp i rować i organizować. 
Autor s cha rak te ryzowa ł 14 wybra 
nych pism sportowych. 

95. Konstanty U r b a ń c z y k : Od
budowa prasy w woj. bydgoskim w 
roku 1945. 

Praca magisterska; Uniwersytet 
Warszawski — Instytut Dziennikar
stwa (Zaoczne Studium Magisterskie; 
kier. pracy: st. wykł . mgr T. Butk ie 
wicz), 1972. 

Historyczne ujęcie rozwoju prasy 
pomorskiej w X I X w., okres między
wojenny, okupacja hitlerowska. Po 
wyzwoleniu — proces odbudowy kadr 
dziennikarskich, bazy poligraficznej, 
radiofonii. 

96. P iot r W o ź n i a k : Wilhelm 
Feldman i jego działalność w Berli
nie (1914—1918) na tle stosunku 
państw centralnych do sprawy pol
skiej. 

Praca doktorska; promotor: prof, 
dr M . Tyrowicz; W S P K r a k ó w — 
Wydz. Filologiczno-Historyczny, 1971. 

W. Feldman, redaktor Dziennika 
Krakowskiego (1896—1897) i Krytyki 
(1901—1914) działał na terenie B e r l i 
na z ramienia Naczelnego Komite tu 
Narodowego i w y d a w a ł tam Polni
sche Blätter dia propagandy sprawy 
polskiej i Legionów. Praca oparta o 
nie wyzyskane źródła archiwalne, pa
mię tn ika r sk i e i korespondenc ję ujmu
je po raz pierwszy szczegółowo dzia
łalność Feldmana na placówce ber
l ińskie j . 

97. Mar ian Z i o b r o : Rzeszowska 
prasa konspiracyjna. 

Praca magisterska; Uniwersytet 
Warszawski — Instytut Dziennikar
stwa (Zaoczne Studium Magisterskie; 
kier. pracy: st. wykł . mgr T. Butk ie
wicz), 1972. 

Praca oparta na źródłach archiwal
nych, pamię tn ika r sk i ch i relacjach l u 
dzi bezpośrednio związanych z prasą 
konspiracyjną . Ustalenie nowych, nie 
znanych dotąd ty tu łów; skorygowanie 
wielu nieścisłości zawartych w i n 
nych opracowaniach na ten temat. 

C. RADIO — TELEWIZJA — FILM 
(publicystyczny i informacyjny) 

I. Z A G A D N I E N I A T E O R I I I P R A K 
T Y K I 
98. A l i c j a W i e r z b i c k a : Analiza 

merytoryczna i formalna Magazynu 
Informacyjnego „Rozmaitości" Wro
cławskiego Ośrodka Telewizyjnego. 



Praca magisterska; Uniwersytet 
Warszawski — Instytui Dziennikar
stwa (Zaoczne Studium Magisterskie; 
kier. pracy: prof, dr J. Kądzielski), 
1972. 

V. SOCJOLOGIA I PSYCHOLOGIA 
99. Janusz G a j d a : Wpływ kiero

wanego odbioru audycji telewizyjnej 
na kształcenie kultury literackiej 
uczniów w średniej szkole zawodowej. 

Praca doktorska; promotor: doc. 
dr hab. Irena Wojnar; Uniwersytet 
Warszawski, Wydz. Psychologii i Pe
dagogiki, 1974. 

VI. HISTORIA 
100. Lechosław J a n o w i с z: Roz

wój programu lokalnego Polskiego 
Radia w Warszawie. 

Praca magisterska; Uniwersytet 
Warszawski — Instytut Dziennikar
stwa (Zaoczne Studium Magisterskie; 
kier. pracy: dcc. dr hab. T. Kupis), 
1972. 

101. Danuta M a ł e k : Szczeciński 
Ośrodek Telewizyjny. 

Praca magisterska; Uniwersytet 
Warszawski — Instytut Dziennikar
stwa (Zaoczne Studium Migisterskie; 
kier. pracy: doc. dr hab. T. Kupis), 
1973. 

Na podstawie źródeł archiwalnych 
i relacji odtworzenie okresu narodzin 
i rozwoju tv w Polsce (na przykładzie 
ośrodka terenowego). 

102. Krystyna S o k o ł o w i e z: Mo
nografia Rozgłośni Polskiego Radia w 
Rzeszowie w latach 1951—1960. 

Praca magisterska; Uniwersytet 
Warszawski — Instytut Dziennikar
stwa (Zaoczne Studium Magisterskie; 
kier. pracy: doc. dr hab. T. Kupis), 
1973. 

Początek i rozwój dziennikarstwa 
radiowego w tym regionie ze szcze
gólnym uwzględnieniem okresu 1951— 
1960. Wobec braku materiałów archi
walnych opracowanie oparto na wy
wiadach i relacjach dawnych pracow
ników PR. Warunki pracy rozgłośni 
w jej początkowym okresie; nawiązy
wanie kontaktów z radiosłuchaczami. 

D. MASOWE ŚRODKI KOMUNIKO
WANIA ZA GRANICĄ 

I. ZAGADNIENIA TEORII I P R A K 
TYKI 
103. Paweł B a r t e c z k o : Stano

wisko publicystyki Süddeutsche Zei
tung — organu ziomkostwa Niemców 
Sudeckich, wobec problemu normali
zacji stosunków między CSRS a RFN. 

Praca magisterska; Uniwersytet 
Warszawski — Instytut Dziennikar
stwa (Zaoczne Studium Magisterskie; 
kier. pracy: prof, dr F. Ryszka), 1973. 

V. SOCJOLOGIA I PSYCHOLOGIA 
104. Barbara L u 1 i ń s к a: Metody 

propagandy i indoktrynacji w okresie 
rewolucji kulturalnej w Chinach w 
latach 1966—1969. 

Praca magisterska; Uniwersytet 
Warszawski — Instytut Dziennikar
stwa (Zaoczne Studium Magisterskie; 
kier. pracy: prof, dr F. Ryszka), 1973. 

Dalekowschodni, nie znany w Eu
ropie, system działania propagando
wego. Opis oparty na źródłach pra
sowych (ChRL), a także na własnych 
obserwacjach autorki. 

VI. HISTORIA 
105. Barbara B i e l e c k a : Próba 

monografii Głosu Ludu (Czechosłowa
cja) w latach 1965—1967. 

Praca magisterska; Uniwersytet 
Warszawski — Instytut Dziennikar
stwa (Zaoczne Studium Magisterskie; 
kier. pracy: doc. dr S. Lato), 1972. 

Historyczny zarys pisma. Głos Lu
du jako organizator w środowisku 
polskim w Czechosłowacji; jego 
w p ł y w na kształtowanie się patrio
tycznej postawy Polaków. Charakte
rystyka tematyki w okresie 1965— 
1967. 

Opisy prac wykonanych w Insty
tucie Dziennikarstwa UW wykonała 
Maria C z a j k o w s k a . Prace wyko
nane w WSP w Krakowie powstały 
na seminarium kierowanym przez 
prof, dra Mariana T у г o w i с z a, od 
którego pochodzą informacje o nich. 

Redaguje Sylwester Dziki 



Wrocławska sesja prasoznawcza 

W dniach 4 i 5 IV br. Wrocławskie 
Wydawnictwo Prasowe już po raz 
piąty zorganizowało dwudniową se
sję „Język, treść i funkcja publikacji 
prasowych". 

Obrady toczyły się w dwóch sek
cjach: 1. Teoria i funkcja prasy, 2. 
Język prasy. 

Inauguracyjny referat dla obu sek
cji o historii prasy dolnośląskiej wy
głosił dr Kazimierz B o b o w s k i . 
Omówił on 30-letni dorobek prasy na 
Dolnym Śląsku, rozpoczynając od 
pierwszych inicjatyw wydawniczo-
-prasowych (1945) aż do aktualnej 
sytuacji wrocławskiej prasy lokalnej. 

Dalsze referaty były wygłaszane 
dla każdej sekcji osobno. I tak w ra
mach sekcji Teoria i funkcja prasy 
dyr. Jerzy Ł a z a r z z ZG RSW 
przedstawił referat „Prasa a kształto
wanie społecznie pożądanych wzor
ców osobowych". Na kształtowanie 
wszelkich postaw społecznych wpły
wa cała prasa, każdy zawarty w niej 
materiał publicystyczny, krótka no
tatka informacyjna czy ogłoszenie re
klamowe. Publikacja prasowa bądź 
zespół informacji może wywołać rów
nież rezultat odwrotny od zamierzo
nego. Podstawą do rozważań była dla 
referenta publicystyka prasowa do
tycząca zagadnień wychowawczych, a 
rezultatem — próba syntetycznego za
prezentowania aktualnego wkładu 
prasy w kształtowanie społecznie po
żądanych wzorców osobowych. 

O młodzieżowej prasie w Polsce w 
latach 1944—1973 mówiła mgr Małgo
rzata P r z y b o ś (MAW Warszawa). 
Skoncentrowała się ona głównie na 
tym, jak zmiany w ruchu młodzieżo
wym wpływały na obraz prasy. 

Dr Bolesław G a r l i c k i (OBP 
Kraków) przedstawił wyniki badań o 
uzupełnianiu się wiadomości praso-

wo-radiowo-tele wizyjny ch. Masowe 
środki informacji dostarczają określo
nego serwisu informacyjnego i na 
ogół odbiorcy korzystają z kilku źró
deł jednocześnie. Z dokonanych po
równań wynika, że rozwój masowych 
środków informacji powoduje stop
niowe różnicowanie się i specjalizo
wanie prasy, radia i telewizji w za
kresie kręgów tematycznych i ujęć 
poszczególnych tematów. Zauważone 
cechy prasy, radia i telewizji świad
czą nie tylko o możliwości, ale i ko
nieczności zróżnicowania pól ich za
interesowań dla lepszego oddziaływa
nia na odbiorcę. 

Wrocławskie Wydawnictwo Praso
we publikuje materiały z organizo
wanych przez siebie sesji praso
znawczych. Recenzyjne omówienie 
dwóch wydań Wrocławskiego Rocz
nika Prasoznawczego za lata 1972— 
1973 przedstawił dr Leonard S m o l 
ić a. 

Mgr Władysław M a s ł o w s k i 
(OBP Kraków-) wygłosił komunikat 
„Publikacje o książkach społeczno-po
litycznych w prasie". Na podstawie 
przeprowadzonych badań mówił o 
analizie zawartości prasy jako źródle 
informacji dla dysponenta oraz o gra
nicach możliwości oddziaływania dy
sponenta prasy na zawartość dzien
ników. 

Czytelnicze kryteria oceny prasy 
omówił mgr Zbigniew B a j k a (OBP 
Kraków). Zaprezentował między in
nymi czytelniczą ocenę gazet syste
mem not szkolnych. W ten sposób zo
stała przedstawiona grupa tytułów 
najwyżej ocenianych przez czytelni
ków. Analiza porównawcza własnych 
postaw (odbiorców prasy) z pogląda
mi głoszonymi przez czytane pismo 
pozwoliła z kolei wyodrębnić grupę 
pism, które w opinii ich odbiorców 



reprezentują zdanie czytelników. 
Analiza popularności pism w warun
kach pełnego nasycenia rynku daje 
obraz rzeczywistej popularności róż
nych gazet i czasopism, jest to zara
zem określona forma oceny poszcze
gólnych tytułów, zwłaszcza periody
ków i innych pism o zasięgu ogólno
polskim. 

Mgr Barbara K o l o w c a (OBP 
Kraków) przedstawiła propozycje re
dagowania wydań sobotnio-niedziel
nych wojewódzkich dzienników par
tyjnych skonstruowane w oparciu o 
analizę zawartości omawianych wy
dań, zainteresowania czytelnicze, dane 
nakładowe, analizę zawartości wydań 
zwykłych oraz specjalnych (na sobotę 
i niedzielę) zagranicznych dzienników 
partii komunistycznych. Prezentując 
propozycje redagowania autorka 
przyjęła założenie, że wydania so
botnio-niedzielne gazet partyjnych 
powinny być czymś pośrednim mię
dzy wydaniami ukazującymi się w 
pozostałe dni tygodnia, tygodnikami 
społeczno-politycznymi i magazynami 
ilustrowanymi. 

W dalszych wystąpieniach zabierali 
głos przedstawiciele Wrocławia. 

O horyzontach poznawczych czaso
pism społeczno-kulturalnych w Polsce 
Ludowej mówił red. Roman K a r 
p i ń s k i . Podstawą rozważań było 
omówienie trzech poziomów sformali
zowanego obiegu wartości i opinii, w 
jakich uczestniczą czasopisma spo-
łeczno-kulturalne: regionalny, ponad
regionalny, ogólnopolski. „Główną 
przyczyną tej swoistej stratyfikacji 
nie są czynniki subiektywne — takie 
jak intencja redakcji, jej subiektyw
ne preferencje tematyczno-gatunko-
we czy decyzje co do zasięgu teryto
rialnego kolportażu pisma — lecz po
tencjał intelektualny i instytucjonal
ny macierzystej podstruktury kultu
rotwórczej każdego z czasopism. 
Przynależność czasopism społeczno-
-kulturalnych głównie do poszczegól
nych podstruktur kulturotwórczych 
powoduje, że są one uwarunkowane 
przez potencjał i system relacyjny 
macierzystej podstruktury. Potencjał 
ten wyznacza poziom obiegu wartości 
i opinii, w jakim czasopismo głównie 
uczestniczy. Wyznacza zatem i jego 
optymalny horyzont poznawczy". 

Punktem wyjścia referatu doc. dra 
Aleksandra В e r e z y pt. „Gazeta ja
ko układ ról komunikowania" była 
gazeta (prasa) jako jedna z odmian 
komunikacji społecznej charakteryzu

jąca się użyciem druku jako kanału, 
wykorzystaniem kodów języka natu
ralnego i różnorodnych kodów wizu
alnych, pośrednim kontaktem nadaw
cy z odbiorcą, masowym zasięgiem. 
Natomiast przedmiotem szczegóło
wych rozważań były dwa typy ról 
nadawczych: role fikcjonalne i role 
instytucjonalne oraz zależności ról 
nadawczych od posiadanych przez na
dawcę kompetencji (kompetencji 
związanych z wiedzą o rzeczywistości 
i wiedzą o komunikowaniu się, a 
zwłaszcza wiedzą o odbiorcy). 

Prof. dr Jan T r z y n a d l o w s k i 
wygłosi ł referat „W kręgu wyznacz
ników gatunkowych form dziennikar
skich". Wyznaczniki te jak można 
wnosić z obserwacji zjawisk praso
znawczych, dają się ująć w trzy pod
stawowe kategorie właśnie z uwagi 
na podwójne relacje: wobec „jednost
ki prasowej" oraz wobec swoistych 
układów nazwanych operacyjno-funk-
cjonalnymi. Główne wyznaczniki to: 
a) instrumentalne (druk, tytuły), b) 
formalne (eksponowanie treści), c) 
strukturalne albo immanentne (for
my pisarskie, dziennikarskie). 

W drugiej sekcji — Język prasy — 
zostało zgłoszonych kilka referatów. 

Mgr Janusz A n u s i e w i c z (In
tegracja współczesnego języka pol
skiego na przykładzie języka prasy) 
mówił między innymi o unifikującym 
wpływie języka publicystyczno-dzien-
nikarskiego, niwelującego różnice re
gionalne, językowe, a częściowo także 
różnice społeczne wśród współczesne
go narodu polskiego. 

Referat „Analityzmy a język pra
sy" zgłosił mgr Stanisław B o r a w -
s к i, referat „Stereotyp dziennika (na 
przykładzie dzienników wrocław
skich)" — Urszula K o z a c z k a , a re
ferat „Stereotyp kulturowy krzyżów
ki" — Piotr K o w a l s k i . 

Mgr Barbara B u g a j s k a przygo
towała wyniki analizy statystycznej 
słownictwa Wieczoru Wrocławia. Je
śli chodzi o części mowy, to najczę
ściej reprezentowane są rzeczowniki, 
potem czasowniki, przyimki, przy
miotniki itd. Wskaźnik nominalności 
tekstu dla Wieczoru Wrocławia wy
nosi 2,59 czyli jest dość niski, a 
wskaźnik bogactwa leksykalnego — 
6,2 i w porównaniu z innymi teksta
mi jest dość wysoki. Stopień trudno
ści tekstu waha się w granicach od 
7,8 do 11,5. Wynika z tego, że tekst 
Wieczoru Wrocławia kwalifikuje się 
do grupy tekstów łatwych. 



„O czym mówią nagłówki maga
zynów prasowych?" — problem ten 
był przedmiotem wystąpienia przygo
towanego przez Alicję K o z a k . Ce
lem referatu było sprawdzenie, czy 
niewątpl iwa specyfika tego typu cza
sopism znajduje odzwierciedlenie w 
nagłówkach. Wszystkie badane ma
gazyny były tygodnikami, co ujawni
ło się w strukturze nagłówków. Na
główki informowały równie często o 
miejscu wydania pisma. Również 
uniwersalność i różnorodność treści 
znajduje odbicie w nagłówkach. 
Z tym zjawiskiem związana jest ich 
struktura językowa. 

Mgr Grażyna M i c h a ł o w s k a 
przygotowała sprawozdanie z prac 
dyplomowych napisanych przez słu
chaczy Podyplomowego Studium 
Dziennikarsko-Wydawniczego przy 
INP we Wrocławiu. 

Problemy perswazyjności tekstów 
prasowych opracowała Elżbieta D z i 
k o w s k a . „Zaobserwowanym zabie

giem ściśle perswazyjnym jest umiesz
czenie sądów, na których nadawcy 
zależy, jako elementu pośredniego w 
implikacjach, wynikających ze spój
ności tekstu... Kolejność pojawiania 
się e lementów tekstu jest organizo
wana przez funkcję perswazyjną... 
Poszczególne gatunki współtworzą w 
masowych środkach przekazu pewien 
system perswazyjny, dający się zre
konstruować poprzez analizę funkcjo
nowania wartości". 

Uwagi o publicystyce społecznej 
opracował mgr Jurand B a n a c h . 

Prezentowane referaty o różnorod
nej tematyce były żywo komentowa
ne i dyskutowane wśród uczestników 
sesji. Wysoki poziom tegorocznej 
Wrocławskiej Sesji Prasoznawczej 
uzasadnia celowość organizowania te
go typu spotkań będących płaszczyz
ną wymiany doświadczeń prasoznawT-
ców. 

Barbara Kolowca 

Dwuletnia działalność Komisji Prasoznawczej PAN 

Upłynęły już dwa lata od czasu 
powołania Komisji Prasoznawczej 
przy Oddziale Polskiej Akademii 
Nauk w Krakowie. Informacja o po
wołaniu Komisji i jej pierwszych pra
cach ukazała się w Zeszytach Praso
znawczych 1973, nr 3. Niniejsze spra
wozdanie jest omówieniem działalno
ści Komisji od X 1973 do IV 1975. 

W tym okresie systematycznie (1 
raz w miesiącu) odbywały się zebra
nia naukowe; Komisja prowadzi wła 
śnie prace badawcze, a także własne 
wydawnictwa. 

Nawiązano współpracę z innymi 
placówkami zajmującymi się praso-
znawstwem oraz z przedstawicielami 
krakowskiego środowiska naukowego 
i dziennikarskiego. 

Komisja ma charakter interdyscy
plinarny, skupia przedstawicieli ta
kich dyscyplin naukowych, jak histo
ria, prawo, socjologia itd. Obecnie l i 
czy 22 osoby — w roku 1974 powoła
no 4 nowych członków. Członkowie 
Komisji uczestniczą w kongresach, 
zjazdach i sesjach krajowych oraz za
granicznych. Wielu z nich jest człon
kami międzynarodowych towarzystw 

i organizacji zajmujących się bada
niami nad komunikowaniem maso
wym. 

W omawianym okresie odbyło się 
13 posiedzeń naukowych, na których 
tak członkowie Komisji jak i zapro
szeni goście wygłosil i 13 referatô'v. 
Na jednym z posiedzeń wyświet lane 
były filmy produkcji amerykańskiej 
dotyczące organizacji pracy redakcji. 

Tematykę referatów można usyste
matyzować w pewne grupy tematycz
ne. I tak o historii prasy mówili: mgr 
C. L e c h i c k i — „Z badań prasy 
emigracyjnej", doc. dr W. B i e ń 
k o w s k i — „Stanisław Mendelson 
jako dziennikarz i publicysta" oraz 
prof, dr M. T y r o w i c z — „Historia 
prasy polskiej do roku 1918 w bada
niach ostatniego 30 lecia". 

Sporo referatów dotyczyło socjolo
gii komunikowania masowego. Mgr 
H. S i w e k omówił na jednym z po
siedzeń „Znaczenie różnych czynni
ków w wyjaśnianiu zjawisk czytelnic
twa prasy". Dr J. M i k u ł o w s k i 
P o m o r s k i występował dwukrotnie, 
prezentując „Analizę systemową ma
sowego komunikowania" oraz oma-



wiając „Prasę jako czynnik zmiany". 
O działalności zagranicznych pla

cówek prasoznawczych mówili dr J. 
W ó d z — „Badania prasoznawcze i 
Ośrodki Szkolenia Dziennikarzy w 
Belgii" oraz doc. dr hab. W. P i s a 
r e k — ,,Trzy drogi współczesnego 
prasoznawstwa zachodnioniemieckie-
go". 

Na dwóch posiedzeniach Komisji 
omawiano wyniki badań prasoznaw
czych. I tak mgr A. M a l i s z e w s k i 
przedstawił „Obraz nauki polskiej na 
łamach wybranych tytułów praso
wych", mgr T. T u r l i k - M a r e c k a 
mówiła o „Roli i funkcji prasy za
kładowej", a mgr J. S o b c z a k o 
„Prasie zakładowej jako środku in
tegracji załogi". 

Z zakresu organizacji pracy redak
cji został wygłoszony jeden referat 
przez dra B. G a r l i c k i e g o „Re
dakcje i dziennikarze w obliczu no
woczesnych technik pracy". 

Problematyce prawnej poświęcony 
był referat mgr B. K o l o w c y „Po
lemiki na łamach gazet i czasopism", 
a teorii prasy wystąpienie dra T. G o-
b a n a - K l a s a „Prasoznawstwo pol
skie — tradycje, dorobek, perspekty
wy". 

W roku 1974 w ramach prac ba
dawczych Komisji Prasoznawczej 
wykonano trzy prace naukowo-ba
dawcze: 

1. Prof. dr M. T y r o w i c z opraco
wał plan rejestracji źródeł archi
walnych i rękopiśmiennych do hi
storii prasy polskiej. Z planu tego 
wynika nieodzowna potrzeba jego 
realizacji dla dalszych badań hi-
storycznoprasowych. 

2. Dr T. G o b a n - K l a s przygoto
wał konspekt prac badawczych na 
temat „Rola prasy w rozwoju spo-
łeczno-ekonomicznym PRL". Autor 
konspektu przedstawił problematy
kę roli prasy jako czynnika przy
spieszającego rozwój społeczno-go
spodarczy, co obecnie posiada 
szczególną doniosłość praktyczną. 

3. Mgr A. H a r a s i m o w i c z prze
prowadził obliczenia statystyczne 
korelacji między nasyceniem prasą, 
radiem i telewizją a dochodem na
rodowym w wybranych 100 pań
stwach świata. Jest to informacja 
podstawowa do prognozowania roz
woju prasy, radia i telewizji. 

Jeśli chodzi o plan prac naukowo-
-badawczych na rok 1975, to konty
nuowane będą 2 pierwsze tematy roz
poczęte w 1974 r. 

Mimo tak krótkiego okresu działa
nia, Komisja rozpoczęła już działal
ność wydawniczą. I tak praca mgra 
C. L e c h i c k i e g o „Monografia hi
storyczna Kraju" została wydruko
wana w roku 1975, a praca mgra H. 
S i w k a „Czytelnictwo prasy codzien
nej w PRL" została ujęta w planie 
Akademii Nauk w Krakowie na rok 
1976. 

Pierwsza z wymienionych prac jest 
monografią dziennika liberalnej de
mokracji, stanowiącego pierwszą pró
bę przełamania monopolu konserwa
tystów w prasie Krakowa drugiej po
łowy XIX wieku. Natomiast druga 
dotyczy masowych środków komuni
kowania w Polsce w latach 1960— 
1974. 

W marcu br. odbyło się zebranie 
sprawozdawczo-wyborcze Komisji, na 
którym został wybrany nowy zarząd. 
Członkowie Komisji, oceniając pozy
tywnie dotychczasową działalność 
członków zarządu, wybrali ich po
nownie. Tak więc przez najbliższe 
trzy lata pracami Komisji Praso
znawczej kierować będą: 
— Przewodniczący — prof, dr Marian 

T y r o w i c z , 
— Z-ca Przewodniczącego — doc. dr 

hab. Walery P i s a r e k , 
— Sekretarz — dr Tomasz G o b a n -

- K l a s . 
W okresie dwu lat Komisja Pra-

soznawcza udowodniła, jak potrzebne 
było jej powołanie w Krakowie. 

Barbara Kolowca 



II Konferencja 
pracowników regionalnych placówek analiz prasowych 

Kierownicy sieci społecznych an
kieterów i socjologowie z regional
nych p lacówek analiz prasowych 
spotkali się w Zaborowie pod War
szawą w dniach 19—23 marca 1975, 
aby -wspólnie skonfrontować założe
nia dotyczące ich pracy z rzeczywi
stością, a także aby wymienić do
świadczenia zawodowe. Głównym ce
lem spotkania było skonstruowanie 
modelu wojewódzkich placówek ana
liz prasowych, określenie ich miejsca 
w Wydawnictwie, nakreślenie zadań 
i oczekiwań ze strony dysponenta po
litycznego, wydawnictw i redakcji. 

Wiele kontrowersji wywołała dy
skusja na temat statusu zawodowego 
kierownika sieci ankieterów społecz
nych. Sieć grupuje zwykle ludzi naj
bardziej aktywnych w swoim środo
wisku, dla których otrzymanie legi
tymacji ankietera jest niejako wyróż
nieniem (zanim otrzymają legityma
cję, przechodzą tzw. okres próbny). 
Jako motywy przyjęcia tej roli spo
łecznej niejednokrotnie podają: po
trzebę działania, zainteresowanie 
sprawami innych ludzi, potrzebę sa-
moidentyfikacji oraz uznania i sza
cunku. Przeważnie są to jednak lu
dzie nie przygotowani metodologicz
nie i technicznie do pełnienia nowej 
roli; krótki instruktaż nie zastąpi 
choćby kursu metodologii. Dlatego też 
mimo najlepszych chęci wyniki ich 
pracy są często bezużyteczne z po
wodu podstawowych błędów w prze
prowadzaniu wywiadu. 

Powstaje pytanie czy zakwestiono
wać w ogóle przydatność społecznego 
ankietowania? Czy poprzez bodźce 
materialnego zainteresowania zmusić 
ankieterów społecznych do dokład
niejszej pracy? A może zlikwidować 
sieć społeczną (unikalne bądź co bądź 
zjawisk", w praktyce innych krajów), 
zdając się na pomoc profesjonalistów, 
co automatycznie podniosłoby kilka
krotnie koszt każdych badań? Osobi
ście byłabym za utrzymaniem sieci 
społecznych ankieterów; jest to nie 
tylko aktywizacja bliższego i dalszego 
środowiska społecznego, ściślejsza 
więź z czytelnikiem, ale także instytu
cja ekonomicznie opłacalna — co od
grywa niebagatelną rolę w projekto
waniu badań. Aby instytucja ta do

brze prosperowała i aby nikt nie 
kwestionował przydatności i popraw
ności metodologicznej wyników jej 
pracy, potrzebny jest częstszy kon
takt ankieterów społecznych ze swoi
mi kierownikami, którzy stanowią 
swoistą agendę Ośrodka Badań Pra
soznawczych w terenie. 

Kierownik sieci społecznej ma więc 
ustaloną i określoną rolę do spełnie
nia. Od jego inwencji i znajomości 
swojego terenu zależą wyniki pracy 
sieci. To on powinien organizować 
robocze spotkania ankieterów — bę
dące okazją do ćwiczeń praktycznych 
i dyskusji warsztatowych. Kierownik 
sieci ankieterów powinien też często 
kontaktować się osobiście ze swoimi 
podopiecznymi w terenie. Z prakty
ki krakowskiej wynika, że ankie
terzy sami szukają kontaktu osobiste
go ze swoimi kierownikami, przyjeż
dżając z odległych nawet miejscowo
ści województwa. Niedocenianie i nie
wykorzystywanie tych rezerw zaan
gażowania i potrzeby działania było
by marnotrawstwem. 

W dyskusji podczas spotkania po
twierdzono jednocześnie pilną potrze
bę oficjalnego określenia miejsca i 
roli kierowników sieci w strukturze 
wydawnictw prasowych. 

Drugim ważnym problemem dy
skutowanym w Zaborowie był model 
regionalnych placówek analiz praso
wych. Zadania i oczekiwania w sto
sunku do tych placówek przedstawił 
wicedyrektor Działu Analiz Zarządu 
Głównego RSW, mgr Wiesław W i t 
czak . Pracownie Analiz Prasowych 
powinny przede wszystkim dostarczać 
analiz politycznych komitetom Partii, 
kierownictwu Wydawnictwa, poszcze
gólnym redakcjom. Najbardziej pożą
dane są: 1) analizy monotematyczne 
(jak podobny temat realizują różne 
gazety), 2) analizy zawartości po
szczególnych tytułów lub grupy pism 
(np. tendencje polityczne, wartości 
propagandowe), 3) ekspertyzy z opra
cowań socjologicznych — sondaże, 4) 
badania rynku czytelniczego. Dysku
sja dowiodła, że podobnie jak w od
niesieniu do kierowników sieci spo
łecznej potrzebne jest formalne 
usankcjonowanie miejsca placówek 
analiz prasowych w strukturze Wy



dawnictwa, relacji tych placówek w 
stosunku do dyrekcji i dysponentów 
politycznych, określenie pozycji za
wodowej dziennikarzy dokumentali
stów i socjologów prasoznawców. 

Ważny problem poruszyła w dy
skusji dyrektor Działu Prasowego ZG 
RSW, red. Alina T e p l i - K o b i e l 
sk a: brak więzi między regionalny
mi ośrodkami analiz prasowych a Za
rządem Głównym. Ustalono, że po
szczególne ośrodki zobowiązane są in
formować o wynikach swoich badań 

nie tylko Zarząd Główny, ale także 
pracownie w innych województwach. 
Tego typu wymiana doświadczeń i 
wzajemne kontakty ożywią działal
ność prasoznawczą. 

Truizmem byłoby stwierdzenie, że 
należy kontynuować organizowanie 
tego typu spotkań jak Zaborowskie. 
W przyszłości powinny się one jed
nak bardziej skupić na propozycjach 
konkretnych rozwiązań. 

Grażyna Starzak 



KRONIKA PRASY POLSKIEJ 
(1 października — 32 grudnia 1974) * 

10 X — uroczysta inauguracja roku aka
demickiego w Instytucie Dziennikarstwa 
UW. Wyklad inauguracyjny pt. „Rola pra
sy, radia i tv w warunkach pokojowego 
współistnienia" wygłosił doc. dr hab. M. 
Szulczewski (skrót wykładu — Nasze Pro
blemy 1974, nr 11, s. 1—4). Studia rozpoczę
ło 150 słuchaczy stacjonarnego studium po
dyplomowego oraz 450 uczestników zaocz
nego studium nauk politycznych. Nowym 
dyrektorem Instytutu został doc. dr B. Go
łębiowski. 

11—12 X — sesja naukowo-techniczna z 
okazji 500-lecia drukarstwa polskiego. Wy
głoszono 12 referatów poświęconych hi
storii, czasom obecnym i perspektywom 
polskiego przemysłu poligraficznego. Ob
szerniejsze sprawozd. Nasze Problemy 1975 
nr 1, s. 36—39. 

17 X — w Psarach pod Kielcami roz
poczęła pracę naziemna stacja łączności 
satelitarnej. Stacja odbiera i przekazuje 
programy tv, radiowe oraz rozmowy tele
foniczne. 

25—26 X — w Zielonej Górze II spot
kanie redaktorów prasy rodłowej zorgani
zowane z inicjatywy Nadodrza i Komitetu 
Organizacyjnego Święta Prasy — 74. Ob
szerniejsze sprawozd.: Zeszyty Prasoznaw
cze 1975 nr 1, S. 164—165. 

26 X — w auli Collegium Novum UJ 
uroczysta inauguracja roku akademickiego 
na Podyplomowym Studium Dziennikar
skim przy Instytucie Filologii Polskiej. 
Wręczono dyplomy 31 absolwentom Stu
dium. Wykład inauguracyjny wygłosił doc. 
dr hab. W. Pisarek: „SroaKi masowego 
przekazu w dobie rewolucji naukowo-tech
nicznej". 

X — w warszawskim Klubie Prasy 
Technicznej inauguracja zajęć na Rocz
nym Studium Podyplomowym dla Dzien
nikarzy Prasy Technicznej, zorganizowa
nym z inicjatywy Rady Prasy Technicz
nej i Wydawnictw Czasopism Technicz
nych przy współudziale Instytutu Dzien
nikarstwa UW. Zajęcia zainaugurował doc. 
dr. J . Kossecki wykładem na temat cy
bernetyki społecznej. 

X — w Warszawie z inicjatywy Towa
rzystwa Chirurgów Polskich posiedzenie 

*) Wraz z uzupełnieniami za poprzednie 
miesiące. 

okrągłego stołu poświęcone przedyskuto
waniu problematyki „Czy na pewno praw
dziwy obraz medycyny przedstawia pra
sa codzienna." Obszerniejsze sprawozd. w. 
S a c h s : Huzia na dziennikarzy? Kurier 
Polski 1974 nr 243. 

8 XI — w związku ze zbliżającym się 
IX walnym zjazdem SDP, I sekretarz КС 
PZPR E. Gierek przyjął członków Prezy
dium ZG SDP. W spotkaniu uczestniczyli: 
członek Biura Politycznego, sekretarz КС 
J. Szydlak i sekretarz КС J . Łukaszewicz. 
W rozmowie wiele miejsca poświęcono 
sprawie podnoszenia poziomu publikacji, 
różnorodności i atrakcyjności form wy
razu oraz kompetencji w omawianiu po
dejmowanej problematyki. 

18 XI — w cyklu prezentacji dorobku 
30-lecia PRL w warszawskim Pałacu Kul
tury i Nauki otwarto — staraniem ZG 
RSW „Prasa—Książka—Ruch" — wystawę 
ilustrującą rozwój prasy polskiej w latach 
1944—1974. Obszerniejsze sprawozd.: Nasze 
Problemy 1974 nr 12, s. 16—19. 

19 XI — Biuro Polityczne КС PZPR roz
patrzyło i zaaprobowało projekt planu 
RSW „Prasa—Książka—Ruch" na 1975 r. 
oraz kierunki rozwoju Spółdzielni w na
stępnych latach. 

20X1 — I sekretarz КС PZPR E. Gie
rek spotkał się z przedstawicielami śro
dowiska dziennikarskiego. Przedyskuto
wano aktualne problemy polityki krajowej 
oraz zagranicznej. 

21—25 XI — w Bydgoszczy wystawa pra
sy esperanckiej pt. „85 lat prasy esperan
to". Zgromadzono około 100 czasopism 
dawnych i współczesnych. 

27 XI — w Opolu — staraniem Wydzia
łu Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkie
go, SDP i Instytutu Śląskiego — sesja po
pularno-naukowa poświęcona 30-leciu 
dziennikarstwa na Śląsku Opolskim. Refe
raty: dr J . Glensk (Rozwój prasy, radia 
i telewizji na terenie województwa opol
skiego w 30-leciu PRL), mgr M. Jednaka 
(Społeczny zasięg oddziaływania masowych 
środków przekazu w środowiskach robot
niczych Opolszczyzny), red. R. Hajduk 
(Pierwsze lata kształtowania się prasy na 
Opolszczyznie). 

28 XI — Sejmowa Komisja Kultury i 
Sztuki rozpatrzyła i przyjęła projekt pia



nu RSW ,,P—К—R" na rok 1975. Główne 
założenia planu omówił prezes S. Mojkow-
ski, koreferat przedstawiła posłanka K. 
Marszałek-Młyńczyk. W dyskusji poruszo
no kwestie wiążące się z niedostatkiem 
papieru oraz sprawy związane z warunka
mi socjalnymi dziennikarzy i pracowni
ków poligrafii. 

29 XI — spotkanie krakowskich dzien
nikarzy z zastępcą kierownika Wydz. 
Propagandy, Prasy i Wydawnictw КС 
PZPR B. Gołębiowskim poświęcone omó
wieniu społecznej funkcji prasy, realizacji 
zasad socjalistycznej propagandy w pracy 
dziennikarskiej, społecznej roli krytyki 
oraz partyjnego kierownictwa masowymi 
środkami przekazu. 

10 XII — W КС PZPR narada aktywu 
dziennikarzy sportowych poświęcona omó
wieniu planu przygotowań do igrzysk 
olimpijskich oraz prezentacji tych spraw 
w prasie, radiu i tv. 

K O N T A K T Y MIĘDZYNARODOWE 
17—21IX — w Lipsku IX Zgromadze

nie Ogólne AIERI; g łówny temat posie
dzenia: Masowe środki komunikowania 
a kształtowanie się świadomości społecznej 
w zmieniającym się świecie. Obszerniejsze 
sprawozd.: Zeszyty Prasoznawcze 1975 nr 
1, s. 158—160. 

30IX — red. Z. Klejn został odwołany 
ze stanowiska korespondenta Trybuny 
Ludu w Bułgarii. 

30IX—4X — w Polsce przebywała de
legacja bratysławskiego wydawnictwa 
..Prawda", która zapoznała się z polski
mi urządzeniami transmisji stron gazeto
wych na odległość. 

I X — red. W. Urbańskiego odwołano 
ze stanowiska korespondenta Trybuny Lu
du w Węgierskiej Republice Ludowej. 
Jednocześnie na stanowisko to powołano 
red. Z. Łakomskiego. 

I— 3 X — w Moskwie sympozjum dzien
nikarzy rolnych z krajów socjalistycznych. 
Tematem obrad były problemy rolnictwa 
i gospodarki żywnościowej ze szczegól
nym uwzględnieniem programu integracji 
gospodarczej państw RWPG. Delegacji 
polskiej przewodniczył prezes K lubu 
Dziennikarzy Rolnych SDP M . Róg-Swio-
stek. 

II— 12 X — w Warszawie konferencja 
„okrągłego stołu" dziennikarzy polskich 
i fińskich zorganizowana przez ZG S D P ; 
w programie wymiana poglądów na te
mat zagadnień związanych z bezpieczeń
stwem europejskim oraz ochroną i wyko
rzystaniem wód Bałtyku. Obszerniejsze 
sprawozd.: Prasa Polska 1974 nr 12, s. 13— 
19. 

14 X — w SDP podpisano umowę o 
współpracy ze Związkiem Dziennikarzy 
Fińskich. Jest to pierwsza tego typu umo
wa podpisana przez krajowe związki 
dziennikarzy należące do dwóch różnych 
organizacji międzynarodowych (MOD i 
IF.T). 

22—23 X — w Moskwie konferencja re
daktorów naczelnych czasopism literac
kich krajów socjalistycznych poświęcona 
roli prasy literackiej w kulturalnym zb l i 
żeniu narodów i w walce o pokó j . Z Po l 
ski uczestniczyli: D. Horodyński (Kultu

ra). W. Machejek (Zycie Literackie) i J . 
Putrament (Literatura). 

29—31 X — w Warnie spotkanie redak
torów naczelnych pism prawniczych kra
jów socjalistycznych, poświęcone omówie
niu form wielostronnej współpracy mię
dzynarodowej. Delegacji polskiej przewod
niczył Z. Frank (Gazeta Sądowa). Obszer
niejsze sprawozd.: Zi/cie Warszawy lOTł 
nr 272, s. 2. 

X — w Nairobi (Kenia) XIX sesja Mię
dzynarodowego Stowarzyszenia Kronik 
Filmowych (zrzesza 45 instytucji tego ty
pu). Wyrazem dużego uznania dla pracy 
Polskiej Kroniki Filmowej był wybór red. 
nacz. PKF M. Chrzanowskiego na stano
wisko wiceprezesa tego Stowarzyszenia. 

X — w Jugosławii przebywał przewodni
czący ZG SDP S. Mojkowski. Przeprowa
dził rozmowy w Komitecie Związkowym 
do Spraw Informacji w Radzie Wykonaw
czej Serbii i w Związku Dziennikarzy Ju
gosławii na temat dalszego rozszerzenia 
współpracy w dziedzinie wydawniczej i 
dziennikarskiej między obu krajami. 

X — obowiązki korespondenta Życia 
Warszawy w Pradze objął L. Wyrwicz, w 
miejsce wracającego do kraju M. Dunin-
-Wąsowicza. 

X — w Polsce przebywał sekretarz gen. 
MOD J . Kubka. Poinformował o aktual
nych problemach i zagadnieniach związa
nych z działalnością M O D . W czasie spot
kania z kierownictwem SDP J. Kubce 
wręczono odznakę ZG SDP za zasługi n? 
polu współpracy z SDP. Gościa przyjął 
sekretarz КС PZPR J. Łukaszewicz. 

12—14 XI — w Warszawie konferencja 
redaktorów naczelnych czasopism literac
kich krajów socjalistycznych poświęcona 
problemom ideologicznym krytyki literac
kiej. Podstawą do dyskusji były referaty: 
Główne problemy estetyki marksistowskie-, 
w Polsce (W. Krzemień-Ojak), Stan badań 
nad realizmem socjalistycznym (W. Na
wrocki) oraz Formy współpracy czaso
pism literackich (E. Kabatc). 

15 XI — na zaproszenie Komitetu d.s. 
Radia i Telewizji przybyła do Polski de
legacja Radia i Telewizji Fin'andii z dy
rektorem gen. E. Reatikainenem. Podpina
no protokół o współpracy na lata 1974— 
1975. 

28—30X1 — w Kopenhadze przebywa'a 
100-osobowa grupa dziennikarzy polskie!'. 
Przedstawicieli polskiej prasy przyjął pre
mier Danii P. Härtung. 

29 XI — w Berlinie podpisano umowę 
0 współpracy w latach 1975—1989 między 
Z G RSW „Prasa—Książka—Ruch" a 'po
krewną instytucją NRD VEB „Zentrag". 

XI — w Berlinie — z inicjatywy tyg. 
FF Dabet narada redaktorów czasopism 
radiowo-telewizyjnych NRD, CSRS, ZSRR 
1 Polski poświęcona omówieniu zasad ści
ślejszej współpracy. Obszerniejsze spra
wozd.: Radio i Tv 1974 nr 51. 

3 ХП — redaktorzy naczelni Zielonego 
Sztandaru i Dziennika Ludowego i . Adam
ski i P. Ziarnik spotkali się z dziennika
rzami prasy Bułgarskiego Ludowego 
Związku Chłopskiego (3ZN3) i omówił: 
problemy współpracy między prasą BZNS 
i prasą ZSL. 

S—9 XII — na zaproszenie przewodni
czącego Urzędu Informacji przy Radzie 



Ministrów WRL P. Varkonyiego na Wę
grzech przebywał rzecznik prasowy rządu 
PRL — wicemin. W. Janiurek. Wymie
niono doświadczenia w dziedzinie infor
macji oraz zacieśniania współpracy. 

20 XII — z inicjatywy Życia Warszaicy 
spotkanie stałych korespondentów akre
dytowanych w Warszawie poświęcone pla
nom współpracy tego dziennika z prasą, 
radiem i TV krajów socjalistycznych. 

XII — we Włoszech przebywała na za
proszenie Komunistycznej Partii Włoch 
delegacja Wydziału Propagandy, Prasy i 
Wydawnictw КС PZPR. Odbyto m. in. 
rozmowy w red. Unity i w wydawnictwie 
„Editori" Riunti". 

S T O W A R Z Y S Z E N I E D Z I E N N I K A 
R Z Y P O L S K I C H 

18 XI — obrady XI plenum ZG SDP 
poświęcone przygotowaniom IX krajowego 
zjazdu SDP. 

12—13 XII — w Warszawie obrady IX 
Krajowego Zjazdu SDP. Obol: delegatów 
reprezentujących ponad 6,5-tysięczną rze
szę członków Stowarzyszenia w obradach 
wzięli udział: I sekretarz КС PZPR E. 
Gierek, członek Biura Politycznego, se
kretarz КС J . Szydlak, sekretarz КС J . 
Łukaszewicz, wiceprezes NK ZSL J. Ozga-
-Michalski, członek Prezydium, sekretarz 
КС SD P. Stefański. Zjazd przyjął uchwa
lę nakreślającą główne kierunki pracy 
Stowarzyszenia na okres najbliższych 3 
lat; wybrano nowe władze naczelne SDP: 
Zarząd Główny, Naczelny Sąd Dziennikar
ski i Główną Komisję Rewizyjną. Na 
pierwszym plenarnym posiedzeniu ZG wy
łoniono jego prezydium. Przewodniczącym 
ZG został J . Mietkowski, wiceprzewodni
czącym Z. Andruszkiewicz, R. Kazimier
ska i W. Lipski, sekretarzem generalnym 
wybrano Z. Tempskiego, skarbnikiem — 
M. Wojewódzkiego. Tekst przemówienia 
J. Łukaszewicza, skrót referatu S. Moj-
kowskiego, skład władz naczelnych SDP — 
Prasa Polska 1975 nr t; przegląd głosów 
dyskusyjnych — tamże nr 2, s. 1—31, 
34—36. 

(1 stycznia — 31 marca 1975) 

II — nowe zasady wydawania dzien
ników; wszystkie dzienniki w kraju uka
zywać się będą 6 razy w tygodniu z wy
jątkiem niedziel. Zmiany podyktowane 
koniecznością oszczędniejszej gospodarki 
papierem. 

1 I — I program Polskiego Radia na
dawany jest przez całą dobę. Program 
kończy się codziennie o godz. 23.59 hym
nem państwowym, a rozpoczyna o godz. 
24 biciem zegara z Zamku Warszawskiego. 
Program II rozpoczyna się o godz. 4.27 
(w dni świąteczne o 5.27) i nadawany jest 
jak dotychczas do godz. 24. 

101 — w Urzędzie Rady Ministrów na
rada rzeczników prasowych resortów i in
stytucji centralnych. W toku narady I zast. 
kierownika Wydziału Propagandy, Prasy 
i Wydawnictw КС PZPR M. Kruczkowski 
i rzecznik prasowy rządu W. Janiurek 
omówili zadania służb prasowych admini
stracji państwowej i gospodarczej w roku 
1975. Przedyskutowano też wnioski wyni
kające dla ich działalności z IX Zjazdu 
SDP. 

151 — Egzekutywa KW PZPR w Lu
blinie rozpatrzyła i przyjęła prognozę 
upowszechniania prasy, radia i tv w la
tach 1975—1990 oraz zapoznała się z pro
gramem rozwoju bazy materialnej maso
wych środków przekazu. Obszerniejsze 
sDrawozd.: Sztandar Ludu 1975 nr 13, s. 
1, 2. 

201 — we Wrocławiu wręczenie dyplo
mów pierwszym 16 absolwentom Zaocz
nego Podyplomowego Studium Dzienni
karsko-Wydawniczego. 

241 — prasa codzienna opublikowała 
Komunikat GUS o rozwoju gospodarki na
rodowej i wykonaniu Narodowego Planu 

Spoieczno-Gospodarczego w 1Ü74 r. Łączny 
nakład gazet i czasopism wynosił 3633 min 
egz. i wzrósł w porównaniu z rokiem po
przednim o 3,7%. Po raz pierwszy liczba 
abonentów telewizji przekroczyła liczbę 
abonentów radia i wyniosła ok. 6 min. 

29 1 — kolejne, okresowe spotkanie I se
kretarza КС PZPR E. Gierka z redakto
rami naczelnymi, publicystami agencji, 
gazet, czasopism, radia i telewizji. I se
kretarz КС wiele uwagi poświęcił postę
pom w realizacji strategii społeczno-eko-
nomicznego rozwoju kraju, przyjętej przez 
VI Zjazd. 

10 II — narada redaktorów naczelnych 
czasopism pedagogicznych, przedmioto
wych, dziecięcych i młodzieżowych wy
dawanych przez Ministerstwo Oświaty i 
Wychowania w sprawie doskonalenia sy
stemu oświatowego oraz przygotowywania 
reformy szkolnej. Obszerniejsze sprawozd.: 
Glos Nauczycielski 1975 nr 8. 

14II — spotkanie redaktorów naczel
nych i sekretarzy redakcji czasopism wy
dawanych przez ZNP (9 tytułów) z preze
sem ZG ZNP drem B. Grzesiem poświę
cone przedyskutowaniu aktualnych zadań 
tych czasopism. Obszerniejsze sprawozd.: 
Glos Nauczycielski 1975 nr 8. 

11—12 III — w Radziejowicach (p. War
szawą) — z inicjatywy Towarzystwa Wie
dzy Powszechnej — sesja popularnonauko
wa na temat masowych środków infor
macji i ich roli w popularyzacji wiedzy. 
Podstawę dyskusji stanowiły referaty nt. 
perspektyw popularyzatorskiej działalno
ści TWP, upowszechniania wiedzy w wa
runkach rozwiniętego społeczeństwa socja
listycznego, środków upowszechniania in
formacji masowej i jej zadań popularyza
torskich. 



26 III — na posiedzeniu Prezydium ZG 
Zw. Zawodowego Transportowców i Dro
gowców oceniono działalność publicysty-
czno-informacyjna organu prasowego ZG 
Transport i Drogi. 

K O N T A K T Y MIĘDZYNARODOWE 
291—2II — na zaproszenie dyrektora 

generalnego Algierskiej Agencji Prasowej 
(ASP) M. Brahimi przebywał w Algierze 
red. nacz. PAP J . Roszkowski. W wyniku 
rozmów podpisano nowe porozumienie o 
współpracy między obu agencjami, znacz
nie rozszerzające zakres współpracy i wy
miany informacji. 

30—311 — na zaproszenie Związku 
Dziennikarzy Radzieckich przebywała w 
Moskwie delegacja SDP z J . Mietkow-
skim na czele. Rozmowy poświęcono omó
wieniu dalszego rozwoju współpracy po
między obiema organizacjami. 

I — w ramach umowy o współpracy 
między ZSL a fińską Partią Centrum, w 
Polsce przebywała grupa dziennikarzy fiń
skich, działaczy tej partii. 

5 II — w Warszawie podpisanie umowy 
0 współpracy między organizacjami dzien
nikarskimi Polski i Węgier na rok 1975. 

7 II — w Domu Kultury Radzieckiej w 
Warszawie spotkanie attachés prasowych 
krajów socjalistycznych z przedstawicie
lami prasy polskiej. W spotkaniu ucze
stniczyli: zastępca kierownika Wydziału 
Propagandy, Prasy i Wydawnictw Z. An
druszkiewicz i przewodniczący ZG SDP 
J. Mietkowski. 

12II — w Sofii zakończyła się narada 
przedstawicieli organizacji dziennikarskich 
krajów członków RWPG poświęcona pro
blemom dalszego rozszerzenia i pogłębie
nia współpracy. Delegacji polskiej prze
wodniczył sekretarz generalny ZG SDP 
Z. Tempski. 

14II — w Warszawie podpisanie umo
wy o rozwoju współpracy między SDP i 
Związkiem Dziennikarzy Mongolii na lata 
1975—1976. Program współpracy przewidu
je m. in. intensyfikację wymiany infor
macji dokumentacji prasowych oraz do
świadczeń związanych z kształceniem kadr 
dziennikarskich. 

17—19II — w Polsce na zaproszenie 
Komitetu d.s. Radia i Telewizji — prze
bywała delegacja czechosłowackiej TV z 
1 zastępcą dyr. generalnego V. Divisem. 
Podpisano protokół o współpracy w dzie
dzinie telewizji na lata 1975—197G; przewi
duje się dalsze rozszerzenie wymiany pro
gramowej, a także realizację wspólnych 
programów. 

II — w Pradze narada redaktorów na
czelnych prasy kobiecej krajów socjali
stycznych poświęcona roli kobiety we 
współczesnym świecie. Polskę reprezento
wały: K. Mojkowska (Zwierciadło) i B. 
Moroz (Przyjaciółka). Obszerniejsze spra-
wozd.: Zwierciadło 1975 nr 10, s. 4, 10. 

3 III — w Warszawie podpisano poro
zumienie o współpracy między SDP i 
Związkiem Dziennikarzy ZSRR na lata 
1975—1979. Przewiduje ono liczne wspólne 
przedsięwzięcia dotyczące wymiany do
świadczeń w zakresie podnoszenia pozio
mu ideowo-politycznego i zawodowego 
kadr dziennikarskich. 

10—15 III — na zaproszenie Departa
mentu Informacji i współpracy Kultural
nej MSZ w Polsce przebywał dyrektor 
Departamentu Prasy MSZ ZSRR W. So-
fiński. Dokonano wymiany poglądów na 
podstawowe zagadnienia pracy obu de
partamentów. Radziecki gość zapoznał się 
także z aktualnymi problemami pracy Ko
mitetu d.s. Radia i Telewizji, PAP, i SDP. 
Gościa przyjęli przedstawiciele wydziałów 
КС PZPR W. Klimczak (Wydz. Propa
gandy, Prasy i Wyd.) i H. Żebrowski 
(Wydz. Zagr.), wiceministrowie R. Spa-
sowski i S. Trepczyński (MSZ) i rzecznik 
prasowy rządu PRL W. Janiurek. 

RSW „PRASA — KSIĄŻKA — RUCH" 

5 III — w Łodzi podpisano porozumie
nie między miejscową Państwowa Wyższą 
Szkoła Sztuk Plastycznych a RSW „Pra
sa—Książka—Ruch". Celem porozumienia 
jest pogłębienie współpracy w badaniach 
naukowych dotyczących stosowania sztuk 
plastycznych w działalności wydawniczej 
RSW. 

STOWARZYSZENIE DZIENNIKA
RZY POLSKICH 

7 III — z inicjatywy Zarządu Oddziału 
Morskiego SDP w Gdańsku wspólne po
siedzenie zarządów oddziałów SDP Szcze
cina. Koszalina, Olsztyna i Gdańska. Wy
mieniono doświadczenia w zakresie dosko
nalenia zawodowego dziennikarzy, akty
wizacji poszczególnych środowisk dzienni
karskich w realizacji zadań ideowo-prona-
gandowych stawianych przed środkami in
formacji i propagandy. 

10 III — plenarne posiedzenie ZG SDP 
poświęcone problematyce klubów twór
czych (31) i regionalnych sekcii klubo
wych (70), ich dotychczasowemu dorob
kowi oraz zadaniom na przyszłość. Klu
by — jak wynika z referatu Prezydium 
ZG (przedstawionego przez D. Horodvn-
skiego) — w decydujący sposób wpływa
ją na twórczy charakter Stowarzyszenia. 
Poprzez liczne dyskusje, konferencje, se-
sie wyjazdowe, sympozja i spotkania z 
czołowymi przedstawicielami życia spo
łecznego, DoMtycznego i kulturalnego, słu
żą nogłębianiu wiedzy ideowo-politycznej 
i doskonaleniu umiejętności warsztato
wych dziennikarzy. 

INICJATYWY REDAKCYJNE 

22 II — w Lublinie z okazji 200. kolum
ny studenckiej Kuriera Lubelskiego semi
narium noświęcone zadaniom dziennikar
stwa studenckiego w kształtowaniu postaw 
środowiska. 

ANKIETY CZYTELNICZE W I KWAR
TALE ogłosiły: Argumenty (nr 8), Dzien
nik Zachodni (nr 39) i Radar (nr 1). 

RYNEK PRASOWO-WYDAWNICZY 

Nowe tytuły: 
I — 1. nr mies. FOTO-Magazyn Foto

graficzny; przeznaczony dla fotoamatorów. 
Format: A4, objętość: 32 str., nakład: 50 
tys. egz. Wyd.: Arkady, cena: 15 zł. 



2II — 1. nr ilustrowanego tygodnika 
makroregionu nadmorskiego Czas. Format: 
27,5X35 cm, objętość: 32 str., nakład: 150 
tys. egz. Wyd. : Gdańskie Wyd. Prasowe 
RSW ,,P—К—R"; cena 5 zł. Tygodnik uka
zuje się w miejsce Tygodnika Morskiego, 
Liter, Spojrzeń i Pobrzeża. W związku z 
likwidacją miesięczników społeczno-kultu-
ralnych zwiększono objętość organów KW 
PZPR w Gdańsku, Koszalinie i Szczecinie. 
Powiększoną objętość (od 4 do 6 kolumn) 
przeznaczono na rozszerzenie tematyki 
społeczno-kulturalnej. 

Połączenia tytułów: 
I — tyg. Przegląd Techniczny i mie

sięcznik Wektory połączone w tyg. pt. In
nowacje — Przegląd Techniczny. Organ 
Naczelnej Organizacji Technicznej i Pol
skiego Towarzystwa Ekonomicznego. For
mat 20X28 cm, objętość: 3G str. Wyd.: WCT 
NOT ; cena: 3 zł. 

Zmiana wydawcy: 
I — Krajowe Wydawnictwo Czasopism 

RSW ,,P—К—R" przejęło ód Państwowego 

Wydawnictwa Naukowego wydanie mies. 
Poznaj świat. Format: 20,5X30,5 cm, obję
tość: 48 str., cena: (3 zl. 

Zmiana tytułu: 
I — tygodnik lokalny Zagłębie (ukazu

jący się w Sosnowcu) zmienił tytuł na 
Wiadomości Zagłębia. W wyniku zmiany 
techniki druku (zamiast offsetu rotacyjne
go — typo-rotacja) zmieniono format: z 
31,5X44 cm na 25,5X51 cm. Profil czasopi
sma o charakterze społeczno-kulturalnym 
przekształcono w pismo informaeyjno-pu-
blicystyczne. 

Zmiana formatu i objętości: 
I — tyg. Motor zmienił format z 30X41 

cm na 25,4X35 cm; zwiększył natomiast 
objętość: do 20 kolumn (dotychczas na 
przemian 8 i 16 kolumn). Cena : 5 zł (po
przednio 3 zł). 

I — Tygodnik Płocki zmienił format z 
29,5X43 cm na 25X35 cm oraz zwiększył 
objętość z 24 do 36 kolumn. 

Opracował: Sylwester Dziki 



Skróty tytułów: 

AWZ — Aktualnyje Woprosy Żurnalistiki 
CJR — Columbia Journalism Review 

DJ — The Democratic Journalist 
EP — Editor and Publisher 

EPP — L'Echo de la Presse et de la Pu
blicité 

FAZ — Frankfurter Allgemeine Zeitung 
HIT — International Herald Tribune 

JA — Journalists' Affairs 
JC — Journal of Communication 

NDP — Neue Deutsche Presse 
NK. — Nowyje Knigi 
OZ — Otâzky Żurnalistiky 
PN — Presa Noastra 
RP — Rasprostranienije Pieczati 

REDAGOWANIE 
KUBA. Radio Hawana rozpoczęto trzyna
sty rok swojej działalności. Pierwsze in
formacje z krótkofalowego nadajnika to
warzyszyły kubańskim patriotom w wal
kach przeciw kontrrewolucyjnej interwen
cji i ich zwycięskiej obronie w Zatoce 
Świń. Obecnie Radio Hawana nadaje pro
gram w wielu językach, przede wszystkim 
dla narodów w koloniach oraz walczących 
o swoją niezależność, informując je o su
kcesach Kuby. W częstych audycjach i re
portażach radio omawia braterską współ
pracę ze Związkiem Radzieckim i innymi 
krajami socjalistycznymi. (OZ 1975 nr 1 
s. 67) a 
PERU. Rząd zabronił publikowania przez 
telewizję oraz w kinach wszelkich filmów 
propagujących gangsteryzm, narkomanię i 
seks. (Zurnalist 1975 nr 2 s. 70) zl 

SINGAPUR. Kraj dysponuje najlepszą te
lewizją szkolną w Azji. Działa ona od 1967 
roku, nadaje programy dla różnych grup 
etnicznych, w różnych językach, codzien
nie od godziny 7.50 do 17.30 w 20-minuto-
wych audycjach dla stopnia podstawowe
go i 40-minutowych dla stopnia średniego. 

Szkoły nie mają obowiązku korzystania 
z programów, niemniej zainteresowanie 
jest duże. W tym roku telewizja szkolna 
Singapuru ma otrzymać własny, odrębny 
program dzięki pomocy UNESCO. (Inter-
tages 1975 nr 99 s 29—30) zl 

USA. Prowadzone badania nad poczytno-
ścią gazet wskazują, że przeciętny Ame
rykanin czytuje głównie wydania sobotnie 

i niedzielne. Poczytność gazet w inne dni 
tygodnia spada o 1 procent rocznie. Wpły
wa na to konkurencyjna rola innych 
środków informacji, które podają wiado
mości w krótszej i łatwiej przyswajalnej 
formie. W związku z tym wydawcy pod
jęli próbę wydawania „jednokolumnowej" 
gazety, czyli takiej, którą by streszczała 
i reklamowała jej strona pierwsza. Ma być 
jakby „oknem wystawowym", orientują
cym w tym co cierpliwy czytelnik znaj
dzie wewnątrz: każda pozycja zamiesz
czona na tej kolumnie będzie mieć swój 
odnośnik w numerze (aie nie przerzut — 
czego czytelnicy nie znoszą). Rozkiad ma
teriału na kolumnie przedstawia się nastę
pująco: na górze — najlepsze zdjęcie nu
meru, na którym koncentrowałby się wzrok 
odbiorcy; po prawej stronie krótkie stresz-
szenia najważniejszych wiadomości dnia, 
przy czym wewnątrz numeru znajdowały
by się konieczne szczegóły, komentarze 
i materiały dokumentacyjne; w środku ko
lumny najciekawsze materiaiy typu „fea-
ture", o zacięciu publicystycznym, w ram
ce spis całej publicystyki numeru; po le
wej stronie prognoza pogody, wiadomości 
0 zanieczyszczeniach środowiska, informa
cje dla kierowców, wskazówki o naj
ważniejszych imprezach; u dołu kącik hu
morystyczny względnie kemiks; spis ru
bryk ogłoszeniowych. 

Tego rodzaju złamanie pierwszej ko
lumny ma pomóc odbiorcy w błyskawicz
nym orientowaniu się w zawartości pisma 
1 znajdowaniu tego, co go w nim zain
teresuje. (EP 1974 nr 43 s. 12) bg 

USA. Poranny program telewizji amery
kańskiej trafia do niezbyt licznej publicz
ności, określanej na ok. 7 milionów osób, 
(dla porównania: atrakcyjne programy so
botnie i niedzielne przyciągają 80—S0 mi
lionów widzów). A jednak trzy sieci tele
wizyjne (NBC, CBS' i ABC) zaciekle kon
kurują o względy tej publiczności. Znacz
ny jej odsetek stanowią bowiem „biznes
meni w podróży", ludzie dysponujący pie
niędzmi — dobry potencjalny klient: linii 
lotniczych, producentów zegarków czy lu
ksusowych męskich kosmetyków. Właśnie 
te firmy finansują program poranny. 
Schemat programu wszystkich trzech sie
ci jest zbliżony: wiadomości podawane kil
kakrotnie w ciągu godziny, wywiady, ko
mentarze i recenzje, przerywane nie tyl
ko reklamami, ale i częstym sygnałem 
czasu. Spiker, ze względu na różne stre
fy czasu, nie podaje godziny tylko liczbę 
minut „po godzinie". Programy, o któ
rych mowa rozpoczynają się o 7. rano 
czasu lokalnego. Poprzedza je godzina 
„służby publicznej" telewizji: edukacyjny 
program sieci CBS. religijny — NBC i 
poważny — ABC. Nadawanie poważnych 
programów w czasie, gdy większość ludzi 



śpi pozwala na ich emisję bez straty pie
niędzy z reklamy (Guardian z 22II1975 
s. 9) ar 

U S A . Świetlna gazeta opasująca stary 
drapacz Timesa od 1928 roku, działająca 
nieprzerwanie 24 godziny na dobę, nadaje 
obecnie tylko dobre wiadomości i rekla
mę. Decyzję taką podjął właściciel , k tó ry 
oświadczył , że jest znudzony informacja
mi o wojnach, przewrotach i t rudnośc iach 
ekonomicznych. Wstęga — jak wyjaśni ł — 
kosztuje 100 tys. doi. rocznie i musi po
k r y w a ć koszty wp ływami z reklamy. (In
terstages 1975 nr 99 s. 26) zl 

W. B R Y T A N I A . Izba G m i n 354 glosami 
przeciw 182 zezwoliła na -'-zeprowadzanie 
transmisji radiowych ze swojej sali obrad. 
B B C , k tó ra swój program Radio Four po
święci r epor tażom parlamentarnym, ma 
poważnego konkurenta w komercjalnych 
stacjach Independent Radio News i L o n 
don Broadcasting: obydwie stacje zakła
dają nawet przerywanie regularnych au
dycji , gdy w parlamencie ,,coś się będzie 
działo ' ' i przeprowadzanie bezpośrednich 
transmisji. Technicznie transmisje nie 
sprawiają żadnego kłopotu, wystarczy wy
posażyć is tnie jący system nagłaśnia jący 
w k i lka dodatkowych mikrofonów. 

Równocześnie jednak posłowie z Izby 
G m i n po raz trzeci wypowiedzieli się 
przeciw telewizyjnym transmisjom z obrad 
parlamentu. Wprawdzie w po równan iu do 
1972 i 1974 r. różnica głosów za i przeciw 
zmniejszyła się o polowe, niemniej w 
ostatnim giosowaniu okazało się, że prze
c iwników telewizji jest o dwunastu wię
cej. Przeciwko wprowadzeniu telewizji na 
salę obrad glosują częściej konse rwa tyśc i 
niż labourzyści , ale wyraźnie jszy podział 
przebiega poprzez linie przynależności do 
part i i : zasiedziali w Parlamencie oponują, 
nowi posłowie są za telewizją, uważając , 
że s ta roświeckie j i niezbyt wydajnej i n 
stytucji p rzyda łby się bodziec w postaci 
kamer telewizyjnych. (Guardian z 26 II1975 
s. 8) ar 

R O Z P O W S Z E C H N I A N I E 

MIĘDZYNARODOWE. Wg ostatnich opu
bl ikowanych danych liczba dzienników na 
ca łym świecie sięga 8050. Ukazują się one 
łącznie w 289 milionach egzemplarzy, co 
daje przeciętnią 133 egz. na tysiąc miesz
kańców. 

Ta ostatnia liczba ma charakter czysto 
stat5'styczny — w rzeczywistości nie moż
na mówić o ś redn ie j , jeśli na przykład w 
najsilniej nasyconym orasą Luksemburgu 
przypada na tysiąc mieszkańców 560 egz., 
a w krajach af rykańskich 14 egz. (Inters
tages 1975 nr 102 s. 24) zl 

MIĘDZYNARODOWE. Wg r a p o r t ó w wie l 
kich organizacji telewizyjnych proporcje 
odbioru telewizji czarno-białej i koloro
wej w Europie zachodniej kształ tują się 
aktualnie w granicach 79% do 13% wszyst
kich gospodarstw domowvch. (Interstages 
1975 nr 102 s. 24) zl " 

MIĘDZYNARODOWE. Miesięcznik Między
narodowej Organizacji Dziennikarzy De-
mokraücky Novinär obecnie ukazuje 
śię w nakładzie 20 tys. egzemplarzy i 
rozchodzi się w 75 krajach. Biorąc pod 
uwagę, że wydawany jest dla dzienni
karzy — nakład jego jest n iemały. Pismo 
zajmuje pozycje marksistowsko-leninow
skie, walczy o utrwalenie pokoju na 

świecie, o prawa ludzi i zachowanie za
sad demokratycznych. Informuje o ży
ciu, pracy i sol idarności dziennikarzy wal 
czących o socjalizm. Ujawnia metody i 
formy reakcyjnej propagandy, manipulo
wanie opinią publiczną w krajach zachod
nich. Przynosi przegląd historii i obec
nego stanu masowych ś rodków przekazu. 
Pismo wychodzi w języku francuskim, an
gielskim, h i szpańsk im, rosyjskim i węgier 
skim. 

Według ostatnich informacji będzie się 
ukazywać również w języku arabskim. 
(OZ 1975 nr 1 s. 67) tl 

A R A B I A S A U D Y J S K A . W Dżeddah, mie
ście l iczącym pół mil iona mieszkańców 
liczba odbiorników telewizyjnych sięga m i 
liona — zdarzają się rodziny posiada
jące 3 lub 4 telewizory. Najmłodszy 
z masowych ś rodków przekazu cieszy 
się tu na jwiększym zainteresowaniem 
w skali świa towej . Saudyjska tv nie pod
lega cenzurze, zakaz obejmuje tylko kwe
stie religijne, seks i napoje alkoholo
we. Nie nadaje się z zasady progra
mów reklamowych, przewidziane są na
tomiast 10-minutowe przerwy na trans
misje modlitw. (Interstages 1975 nr 100 
s. 25) zl 

B E R L I N Z A C H . Z początkiem 1975 r. 6 
ukazu jących się tam dz ienników miało 
łącznie niespełna 700 tys. egz. n ak ł adu . 
(ZV + ZV 1975 nr G s. 118) pel 

B U L G A R I A . W Bułgari i jest obecnie 1435 
tys. radiowych i 1431 tys. telewizyjnych 
odbiorców. Trzy programy radiowe na
dają dziennie 44 godziny programu. Dla 
zagranicy wysyłają audycje w 12 języ
kach. Telewizja bu łga r ska emituje tygod
niowo 73—7G godzin. (O. Z. 1975 nr 1 s. 68) 
tl 

INDIE. Z początkiem czerwca br. up łyną ł 
termin wejścia w życie projektu zorga
nizowania telewizji oświatowej SITE (Sa
tellite Instructional Television Exper i 
ment). Satelita, wprowadzony na orbi tę 
przez N A S A rok wcześnie j , umożl iwia na
dawanie 4-godzinnego programu dla 2400 
wsi rozsianych po całym terytorium. 

Eksperyment traktowany byl od po
czątku dość sceptycznie, przygotowania 
na t ra f i a ły na duże t rudnośc i ze względu 
na zróżnicowanie językowe. (Interstages 
1975 nr 101 s. 24) zl 

I N D O N E Z J A . Jak s twierdzi ł w parlamen
cie minister informacji , ogólny nakład 
gazet wydawanych w Indonezji sięga 1,5 
min egz. Jeden numer gazety przypada 
więc na 80 Indonezyjczyków. (Zurnalist 
1975 nr 2 S. 70) zl 

J A P O N I A . Jednorazowy nakład prasy co
dziennej zbliża się do 40 min . egz., co sta
wia ją na trzecim miejscu w świecie po 
ZSRR i U S A . Wzrósł on w po równan iu 
z rokiem 19G0 o 63%!Największe n a k ł a d y 
osiągnęło pięć gazet ogó lnokra jowych : 
Asahi, Yomiuri, Mainichi, Nikkei i Sankei. 
Szóste miejsce zajmuje dziennik Akaba, 
organ Komunistycznej Par t i i Japoni i ; na
kład jego wydania codziennego wynosi 350 
tys. egz., a wydania niedzielnego — 2,5 
min. (DJ 1974 nr 2 s. 2—3) wp 

R F N . W caiym kraju 1/3 powiatów i miast 
wydzielonych posiada tylko jedną gazetę 
lokalną. W Bawar i i stan taki dotyczy aż 
65%, w Nadrenii-Palatynacie 74% powia
tów. Zagłębie Saary natomiast posiada — 



jako jedyny z krajów federalnych — w 
ogóle tylko jeden dziennik — konserwa
tywny Saar-Zeitung. (Spiegel 1975 nr 6 
s. 50) pd 

SZWAJCARIA. Jak podaje informator 
„Schweizerisches Wirtschaftsjahr 1974", 
telewizja zajmuje bezspornie pierwsze 
miejsce jako medium rozrywkowe. 

W roku 1973 po raz pierwszy sprze
dano więcej odbiorników wizji kolorowej 
niż czarnobiałej, a z końcem r. 1974 było 
ich w użyciu ok. 630 tys. — co oznacza, 
że blisko 30% gospodarstw domowych po
siada telewizory „kolorowe". 

Podobny odsetek gospodarstw dysponu
je radioodbiornikami stereofonicznymi, 
chociaż popyt na nie jest tu mniejszy, po
nieważ radio szwajcarskie nie nadaje au
dycji stereo. (Neue Zürcher Zeitung z 14 II 
1975 s. 75) pd 

TOGO. Tutejsza telewizja obchodziła 
pierwszą rocznicę swej działalności. Więk
szą część materiałów nadawanych w pro
gramach obejmujących na razie 21 godzin 
miesięcznie przygotowuje w stołecznych 
studiach tv w Lome pionierska grupa 5 
miejscowych dziennikarzy. 

Zasięg odbioru stacji w Lome wynosi 
200 km. (Zurnalist 1975 nr 3 s. 74) zl 

W. BRYTANIA. 97% mieszkańców ma w 
domu dostęp do telewizji. 32% gospodarstw 
domowych ma już odbiorniki telewizji 
kolorowej, 10% — po dwa odbiorniki, z 
których jeden przeważnie iest odbiorni
kiem kolorowej tv. Po trzy telewizory 
ma l°/o rodzin; wśród nich w większości 
wypadków trzecim telewizorem jest tran
zystorowy odbiornik przenośny. Posiada
nie odbiornika przenośnego jako jedyne
go telewizora w rodzinę zdarza się bar
dzo rzadko. (Vidura 1974 nr 6 s. 921) wp 

ZSRR. Jednorazowy nakład gazet i cza
sopism wynosił w 1974 r. około 350 min 
egz. W ciągu ostatnich 8 lat nakład gazet 
wzrósł o 70%, czasopism prawie 2 i pół 
raza. Stanowi to poważny problem dla kol
portażu w różnych częściach kraju. Aby 
odbiorcy mogli otrzymywać prasę w tym 
samym dniu, konieczne jest zwiększenie 
punktów druku zdecentralizowanego. Obec
nie drukuje się w 40 punktach, na 1985 r. 
przewidziano ich ponad 70. (RP 1975 nr 2 
s. 40) az 

ZSRR. Jednorazowy nakład gazet i czaso
pism prenumerowanych na Ukrainie wy
nosił w roku ubiegłym ponad 69,1 min 
egzemplarzy. Tak duża prenumerata po
ciąga za sobą olbrzymią dokumentację. 
Z pomocą pracownikom przychodzą ma
szyny liczące i tzw. mała technika — zna
czna część prac związanych z zamówie
niami jest zmechanizowana. 13 obwodo
wych agencji z 25 ułatwiło pracę swoim 
pracownikom, zwalniając ich z różnych 
form dokumentacji nadawczej. (RP 1975 
nr 2 s. 33—34) az 

ZSRR. Komsomolskaja Prawda w maju 
1974 osiągnęła 15-tysięczne wydanie — li
cząc od roku Ш5, tj. od jej założenia. Ga
zeta, wychodząca w nakładzie 10 min 
egzemplarzy, otrzymała w ostatnich latach 
ponad 1,2 min listów od czytelników. (OZ 
1975 nr 1 s. 67) tl 

ZSRR. Zenszcziny Mira — międzynarodo
we czasopismo kobiece, wszechstronnie i 
szeroko przedstawiające życie i walkę ko
biet wszystkich kontynentów, rozchodzi się 

w ponad 100 krajach. Ukazuje się jako 
kwartalnik, w językach: rosyjskim, angiel
skim, francuskim, niemieckim, hiszpań
skim i arabskim. Wersja rosyjska wyda
wana jest w Moskwie, pozostałe w Berli
nie. 

Pismo jest organem Międzynarodowej 
Federacji Kobiet Demokratycznych. W 1975 
roku przypada 25 rocznica jego powstania. 
(RP 1975 nr 3 s. 33—34) az 

ODBIORCY 
USA. Cztery miliardy dolarów zapłacili 
Amerykanie w roku 1972 za nowe odbior
niki telewizji kolorowej. Choć w USA abo
namentów radiowo-telewizyjnych się nie 
opłaca, koszt odbiornika stanowi zaledwie 
53% kosztów jego utrzymania (35% przy
pada na naprawy i konserwację i 12% na 
energię elektryczną). Oznacza to, że naby
wając telewizor za 400 dolarów, trzeba być 
przygotowanym na to, że na jego eksploa
tację wyda się następne 400 doi. (JC 1975 
nr l s. 10) wp 

W. BRYTANIA. Kobiety kupują obecnie 
mniej ilustrowanych magazynów, ale go
towe są wydać na nie znacznie więcej pie
niędzy. 

Ruch wyzwolenia kobiet przyczynił się 
do zmiany tonu i zakresu publikacji na
wet najbardziej tradycjonalnych magazy
nów, a także do powstania kilku nowych 
pism. Poza tym weszły na rynek brytyj
ski dwa amerykańskie magazyny: Viva i 
Playgirl, w których naczelnym tematem 
jest seks. 

Dwa najpopularniejsze tygodniki kobie
ce, Woman i Woman's Own, otwarły swe 
łamy na dyskusje o prawach kobiet, mo
ralności i problemach seksualnych. 

Nowsze magazyny, dziesięcioletni mie
sięcznik Nova i trzy lata liczący miesięcz
nik Cosmopolitan, pozbawione długoletnich 
obciążeń mniej zajmują się tradycyjną, do-
mowo-rodzinną rolą kobiety. Być może dla
tego wśród czytelników obu magazynów 
znaczny odsetek stanowią mężczyźni. Cos
mopolitan sprzedaje ponad 400 tys. egzem
plarzy miesięcznie, a liczbę swoich czytel
ników szacuje na 2 miliony, z których 38% 
stanowią mężczyźni. Nova jest pismem ad
resowanym do „myślących kobiet", 20% 
z jej 70-tysięcznego nakładu kupują czy
telnicy w wieku powyżej 17 lat, wykształ
ceni lub wykształcenie zdobywający (w 
skali W. Brytanii ta kategoria osób stano
wi 8%). Wydawca pisma ocenia liczbę męż
czyzn wśród ogółu czytelników na ponad 
jedną trzecią. (Guardian z 8 III 1975 s. 9) 
ar 

RUCH WYDAWNICZY 

MIĘDZYNARODOWE. Pierwszy numer wy
dawanego pod auspicjami Międzynarodo
wej Organizacji Dziennikarzy miesięcznika 
The Democratic Journalist z br. zawiera 
m. in. artykuł R. Ovsepiana „Dziennikar
stwo socjalistyczne — historia, doświadcze
nia i problemy", dalej uwagi i spostrze
żenia K. Nordenstrenga na temat zależno
ści między środkami masowego komuniko
wania a rozwojem kraju. W numerze znaj
duje się także artykuł Kwame Gyawu-
-Kyem pt. „Rozwój prasy i dziennikar
stwa w Ghanie". Poza tym The Democra
tic Journalist drukuje obszerne wyjątki z 
artykułu R. Lapidusa „Wideogram, tele
wizja kablowa i satelitarna". Omawiane 
wydanie miesięcznika ilustrowali polscy 
fotograficy prasowi. (JA 1975 nr 3 s. 4) gs 



MIĘDZYNARODOWE. Od 1974 r. ukazuje 
się Interpressgrafika, pismo M O D wyda
wane kwartalnie przez Interpress w Bu
dapeszcie. Kolejny numer z końca ub. r. 
zawiera dwa artykuły o prasie kubań
skiej: „Prasa kubańska" i „Rewolucja w 
typografii gazet. Z dzienników, czasopism 
i ilustrowanych magazynów młodzieżo
wych". (AWZ 1975 nr 1 S. 5) dkn 

FRANCJA. Od początku roku wychodzi 
nowy dziennik L'Imprévu. Gazeta ma 
16 stron, format tabloidu, drukowana jest 
techniką offsetową. Artykuł wstępny w 
pierwszym numerze określał program pi
sma jako zamiar „bulwersowania opinii 
publicznej" i reklamował się w roli „praw
dziwej gazety dla 13 milionów Francuzów, 
którzy głosowali na lewicę w ostatnich wy
borach". Zdaniem kół francuskich pierw
sze wrażenia nie potwierdzają wysokich 
ambicji. (EPP 1975 nr 937 s. 16) Zl 

FRANCJA. J.-L. Servan-Schreiber prowa
dzi prace organizacyjne przed próbą lan
sowania nowego miesięcznika Lire Maga
zine. Jeśli testy wstępne wśród 500 tys. 
ludzi dadzą wynik pozytywny, to w paź
dzierniku pismo pojawi się na rynku. 
Cenę w prenumeracie za numer określono 
na 10 franków. 90-stronicowy miesięcznik 
ma zawierać wyjątki z książek wydawa
nych we Francji, wywiady autorskie, in
formacje oraz wybór lektury. (EPP 1975 
nr 941 s. 6) zl 

HOLANDIA. Z rynku prasowego zniknął 
tygodnik utrechtski Deze Week ze wzglę
du na trudności finansowe, zwyżkę cen 
papieru i kosztów dystrybucji. Pismo wy
chodziło od początku 1974 r. w nakładzie 
600 tys. egz. Wkrótce po nim zlikwidowa
no również z podobnych przyczyn drugi 
holenderski tygodnik Prinses. (Interstages 
1975 nr 101 s. 25) zl 

IRAN. Rozpoczęła się reorganizacja prasy 
irańskiej od likwidacji ok. 60 tytułów z 
200 istniejących. Uzasadnieniem zastosowa
nia odpowiedniego artykułu ustawy było 
oficjalne stwierdzenie, iż wiele publikacji 
służy wyłącznie prywatnym, nie zawsze 
pozytywnym celom. Minimalny nakład 
dzienników ustalono na 3 tys., a periody
ków na 5 tys. egz. (Interstages 1975 nr 102 
s. 26) zl 

KAMERUN. Na czas nieograniczony za
wieszono wydawanie tygodnika Effort Ca
merounais — istniejącego od 20 lat. Jako 
przyczynę wstrzymania publikacji redak
cja podała wzrost cen papieru i kosztów 
wydawniczych. (Zurnalist 1975 nr 3 s. 74) 
zl 

RFN. Z początkiem 1975 r. notowano 121 
samodzielnych redakcji gazet, o 5 mniej 
niż rok wcześniej. Ich globalny nakład 
wynosił 18,1 min egz. (ZV+ZV 1975 nr 6 
s. 118) pd 

RFN. Od 1 stycznia 1975 wiele gazet i cza
sopism zaprzestało działalności. Nie uka
zują się np. niektóre magazyny specjali
styczne, m. in. Schule i Sesamstresse, a 
sporo dzienników połączyło się w jeden. 
Jest to rezultat finansowych trudności 
wydawnictw prasowych, spowodowanych 
m. in. wysokimi cenami papieru. Nawet 
koncern Springera boryka się z trudno
ściami: zaprzestał wydawania lokalnych 
mutacji Die Welt. Bild am Sonntag zdro
żał о 80 fenigów, Tagesspiegel podniósł ce
nę prenumeraty z 7,20 DM miesięcznie do 

9,50 DM. Większość magazynów znacznie 
uszczupliła swoją objętość wzgt. zmniej
szyła formaty, jak Stern i Brigitte. (JA 
1975 nr 4 s. 10—11) gs 

URUGWAJ. Przestał się ukazywać tygod
nik Marcha. W roku ubiegłym rząd dwu
krotnie zamykał już pismo na dłuższy 
OKxes, obecna likwidacja ma charakter 
definitywny. Decydującym argumentem de
cyzji była przynależność pracowników re
dakcji do organizacji politycznych i związ
kowych zabronionych przez rząd. (Zurna
list 1975 nr 2 s. 70) Zl 

W. BRYTANIA. Ukazał się (5 maja) pierw
szy numer szkockiego dziennika poranne
go, The Scottish Daily News. Nakład 
280 000 egz. rozszedł się błyskawicznie, do 
czego przyczynili się także kolekcjonerzy. 
Szacuje się, że nawet pół miliona egzem
plarzy znalazłoby nabywców. 

Pismo wypełnia lukę na szkockim ryn
ku prasowym, która powstała po likwida
cji Scottish Daily Express, dziennika gru
py Beaverbrook. W ciągu trzynastu mie
sięcy, które upłynęły od likwidacji Expres-
su ważyły się losy nowego dziennika. 
Początkowo miał on się ukazywać w wy
daniu porannym i popołudniowym. Poważ
ne problemy stwarzała jednak niepewna 
sytuacja finansowa (brak kredytów, kło
poty z pożyczką rządową), stawiając na
wet pod znakiem zapytania istnienie pi
sma. Dziennik poparły finansowo związki 
zawodowe, a sami pracownicy utworzyli 
kooperatywę, wydającą pismo. Każdy z 
pięciuset zatrudnionych nabył udziały nie 
przynoszące dywidendy, w wysokości 100 
funtów. (Guardian z 5 V 75, s. 19 i z 6 V 75, 
s. 15) ar 

AGENCJE 
MIĘDZYNARODOWE. 16 agencji krajów 
niezaangażowanych utworzyło wspólny 
„bank" wzajemnej wymiany informacji 
dla Jugosławii , Indii, Iraku, Libii, FWN 
Palestyny, Ghany, Meksyku, Argentyny, 
Zambii, Indonezji, Egiptu, Tunezji, Mali, 
Sudanu, Kuby, Algierii. Przewiduje się 
przyłączenie Rep. Sri Lanka i Bangla
deszu. 

Każda agencja dokonuje we własnym 
zakresie wyboru wiadomości (codziennie 
najwyżej 60 wierszy), które poprzez Tan-
jug w Belgradzie przekazuje się wszyst
kim członkom „banku". (ZV+ZV 1975 nr 9 
s. 209) pd 

IZRAEL. Powołano do życia nową agencję 
prasową INS — Israel News Agency. Ma
teriały jej przeznaczone są dla prasy i te
lewizji zagranicznej, serwis codzienny 
obejmuje informacje i komentarze. Agen
cja ma charakter półoficjalny i — rzeko
mo — ma unikać propagandy. (EPP 1975 
nr 940 s. 14) zl 

PORTUGALIA. Rząd portugalski nakazał 
l ikwidację agencji prasowej Lusitania do
starczającej informacji z kolonii, zwłasz
cza z Angoli i Mozambiku. Agencja po
wstała w 1944 г., a obecnie zdaniem no
wych władz byłych kolonii mogła zagra
żać procesom dekolonizacyjnym. (Inter
stages 1975 nr 102 s. 29) Zl 

EKONOMIKA 

BELGIA. Po zamknięciu Journal de L'Eu
rope zespół redakcyjny tego pisma lansuje 



Europe 74 hebdo. Kolektyw dziennikarzy, 
grafików, techników i pracowników admi
nistracyjnych jest właścicielem nowego 
tytułu. Dla zapewnienia wstępnych środ
ków finansowych wszyscy wspólpracowni-
ny dobrowolnie zobowiązali się pracować 
bezołatnie przez 3 miesiące. (Interstages 
1975 nr 101 s. 22) zl 

FRANCJA. Wymienia się już z nazwy 
francuskie przedsiębiorstwa prasowe i re
klamowe, które sa przedmiotem zaintere
sowania arabskich szejków dysponujących 
petrodolarami. Są to: Hachette, Béghin, 
Paris-Match, Aurore, L'Express i Lui. 
Równocześnie mówi się, że pewien kraj — 
wielki producent nafty postawił 2 min 
col. do dyspozycji nie wymienianej z na
zwiska osobistości z prasy, aby zakupiła 
dlań dużą agencję reklamową. Ma się 
także pojawić we Francji nowa gazeta o 
100 tys. nakładzie finansowana przez bli
skowschodnich potentatów naftowych. 
(EPP 1975 nr 910 s. 14) 2l 

HOLANDIA. W ciągu 10 lat liczba przed
siębiorstw prasy niezależnej zmniejszyła 
się z 52 do 29. Na rynku istnieje jeszcze 
95 tytułów i 47 periodyków. 

Wielka czwórka prasy holenderskiej to 
De Telegraaf (18,3% globalnych nakładów), 
De Nederlandse Dagblad Unie (16,2%), De 
Perscombinatie (9,2%) i Aućet (8,95%). 
Ogólny nakład prasy sięga 4 166 800 egz., 
nie licząc 4 pism ekonomicznych i finan
sowych oraz sprzedaży zagranicznej. (In
terstages 1975 nr 102 s. 28) zl 

RFN. Angielski Guard Inn donosi o kryzy
sie prasy zachodnioniemieckiej, porównu
jąc jej sytuację z równie kryzysową sy
tuacją angielskiej prasy. Prasa RFN w 
mniejszym stopniu odczuwa wzrost kosz
tów produkcji, ale straty wynikłe ze 
zmniejszenia dochodów z reklam i ogło
szeń są w jej przypadku większe — prze
kraczają 20Vn. W Anglii te straty szacuje 
się na 11—12%. W prasie zachodnionie
mieckiej ilość ogłoszeń ..sprzedaż nieru
chomości" spadła o ok. 30%. a „pracowni
cy poszukiwani" — o ok. 40'Ai. Aby choć 
częściowo zapobiec stratom pisma. np. 
Die Welt, wykorzystując maksymalnie swe 
kolumny, rozpoczęła druk ogłoszeń rekla
mowych po obu stronach „główki" (tytu
łu). Drastyczniejsze jednak zmiany dotyka
ją redakcje i pracowników. Właściciel Neue 
Rhein-Zeitung, gazety, która w 1974 r. po
niosła straty szacowane na 5 milionów ma
rek, a w bieżącym roku mogące się jesz
cze zwiększyć do 7 milionów, zwolnił zna
czną część pracowników i odsprzedał przy
noszące deficyt wydania gazety właścicie
lom Kölner Stadtanzeiger. 

Kryzys dotyka najboleśniej pisma o 
niewielkim nakładzie, nieustabilizowane fi
nansowo. W efekcie liczba niezależnych 
dzienników 7 zachodnioniemieckich zmniej
szyła się z 225 w 1954 r. do 120 obec
nie i tendencja ta nadal się utrzymu
je. Parlament rozważa możliwość przy
znania kredytów dziennikom znajdują
cym się w trudnej sytuacji, istnieją jed
nak znaczne różnice zdań na temat ta
kich form pomocy. (Guardian z 3 III 1975 
s. 15) ar 

RFN. Nowa forma koncentracji prasowej 
tworzy się tu w dziedzinie reklamy: wiele 
wydawnictw lub tytułów zbiera wspólnie 
inseraty, które następnie publikuje się we 
wszystkich prowadzących akcję pismach. 
W ten sposób pozyskuje się inserentów 
zainteresowanych oczywiście drukiem ogło

szenia w możliwie licznych egzemplarzach 
gazet. 

M. in. Axel Springer skupił kilka są
siadujących tytułów lokalnych wokół swe
go dziennika Hamburger Abendblatt. W 
Szlezwiku-Holsztynie Flensburger Tageblatt 
przewodzi grupie gazet o łącznym nakła
dzie 332 tys. egz. W Szwabii wydawnictwo 
w Stuttgarcie zjednoczyło w tym celu 28 
dzienników o nakładzie 574 tys. egz., a w 
Płn. Nadrenii-Westfalii takie porozumienie 
łączy gazety o codziennym nakładzie 1 min 
egz. 

W całym kraju liczba tego rodzaju 
wspólnot przekroczyła 50. (Spiegel 1975 
nr (i s. 45) pd 

RFN. Partia Socjaldemokratyczna pozbyła 
się 9 lutego 1975 swego 30. — w powojen
nym 30-leciu — tytułu prasowego: Hanno
versche Presse podporządkowano miesz
czańskiej Hannoversche Allgemeine Zeit
ung (H AZ). 

Gazeta socjaldemokratyczna wystarto
wała 19 lipca 1946 i w niespełna 2 lata 
osiągnęła nakład 360 tys. egz. W połowie 
1948 r. utworzenie konkurencyjnej HAZ 
zapoczątkowało szybki odwrót czytelników. 
Gdy od roku 1971 Hannoversche Presse 
przyniosła 20 milionów marek strat — kie
rownictwo SPD odstąpiło w 1973 połowę 
udziałów swego pisma właśnie konkuren
cyjnej gazecie, a gdy z kolei HAZ sama 
popadła w tarapaty finansowe przy budo
wie nowego gmachu wydawnictwa — SPD 
wspomogła ją 23 min mk, zamiast pró
bować uzdrowić własne pismo. Gdy na
kład Hannoversche Presse spadł do 60 tys. 
egz.. SPD odprzedała pozostałą połowę ak
cji na rzecz HAZ. Obecnie pod starym ty
tułem Hannoversche Presse przedrukowuje 
się z HAZ dosłownie wszystkie doniesie
nia polityczne, gospodarcze, społeczne i 
kulturalne, jedynie wiadomości lokalne 
opracowują samodzielnie dawni redakto
rzy — spośród których zresztą nowi po
siadacze aż 60 zwolnili. (Stern 1975 nr 10 
s. 174 i d.) pd 

RFN. Dziennik Süddeutsche Zeitung po
niósł w 1974 r. straty finansowe, po raz 
pierwszy od 20 lat (Spiegel 1975 nr 6 s. 42) 
pd 

SZWAJCARIA. Cena prasy w Szwajcarii 
romańskiej wzrosła z 50 do 60 centimów, 
czyli o 20%, w związku ze zwyżką kosztów 
produkcji. Ceny prenumeraty i taryf ogło
szeniowych zwyżkowały nieco wcześniej, 
z początkiem br. (EPP 1975 nr 940 s. 14) zl 

SZWECJA. Wprowadzenie subwencji pań
stwowych dla prasy spowodowało zahamo
wanie procesu koncentracji i wymierania 
gazet słabszych finansowo. Następowało 
ono w trzech kolejnych etapach. Od 1969 r. 
wprowadzono system pożyczek przeznaczo
nych do realizowania tych projektów in
westycyjnych, których same wydawnictwa 
nie mogłyby przeprowadzić bez zagrożenia 
swej gospodarczej egzystencji. Od r. 1970 
wydawnictwa prasowe otrzymały rabat 
przy rozpowszechnianiu gazet i czasopism 
przy pomocy państwowych środków ko
munikacji, co zlikwidowało w praktyce 
istnienie osobnego aparatu kolportażu 
utrzymywanego przez poszczególne przed
siębiorstwa. Wreszcie w r. 1971 rozpoczęto 
bezpośrednie subwencjonowanie gazet roz
prowadzanych w prenumeracie. Chodziło 
mianowicie o wykluczenie z subwencjono
wania gazet komercjalnych, nastawionych 
na ogłoszenia. Wysokość subwencji pań
stwowej zależy od częstotliwości ukazy-



wania się pisma oraz od wysokości nak ła 
du. O przyznaniu subsydium decyduje 
specjalna kilkuosobowa komisja. Całą su
mę subwencji, wynoszącą około O.2V0 
wszystkich wyda tków pańs twowych , roz
dziela się między 61 dz ienników; 19 z nich 
należy do partii Centrum, 16 — do partii 
socjaldemokratycznej. Zabarwienie poli
tyczne gazety nie ma wp ływu na przyzna
nie subsydium. Zasady jego działania, ha
mując możliwość upadku pisma z powo
dów finansowych, nie wykluczają jednak 
zasady konkurencyjnośc i między n imi . 
(Der Journalist 1975 nr 2 s. 40) bg 

U S A . W grudniu 1974 powstała w St. Pau l 
— z fuzji Knight Newspapers Inc. oraz 
Ridder Publications Inc. — największa w 
Stanach prasowa spółka wydawnicza: 
Knight-Ridder Newspapers Inc. Posiada 
ona w 25 miastach: 

— 35 dzienników o przecię tnym nakładzie 
3 834 tys. egz.. 

— 23 gazety niedzielne drukowane w 4 193 
tys. egz.. 

— obiekty materialne wartości 240 min do!. 
Ponadto : 
— zatrudnia 14 500 stałych pracowników. 
— zużywa rocznie 680 tys. t papieru. 
— ma rocznv obrót w wvsokosci 506 min 

doi.. 
— czysty roczny zysk osiąga 36 min doi. 

Nowa spółka rezygnuje z udziałów w 
stacjach rtv i koncentruje sic całkowicie 
na wyżej przedstawionej działalności wy
dawniczej. (ZV-i-ZV 1975 nr 2—3 s. 55) pd 

U S A . Drukarze nowojorscy zaakceptowali 
po 11 latach oporu automatyczny skład 
i druk 2 wielkich gazet: New York Timesa 
i Daily News. Redakcje spełniły warunek 
syndykatu — pracownicy d r u k a r ń maja 
dożywotnią gwaranc ję pracy, utrzymali 
swoje przywileje zawodowe i premie 40 
doi. tygodniowo. (Interstages 1975 nr 101 
s. 23) zl 

U S A . Playboy przezvwa kryzys. War tość 
jego akcji spadła z 24 dolarów (1972) do 4 
(1975). Miarą kryzysu może bvć fakt, że 
sposobów jego przezwyciężenia szuka się 
w drastycznym ograniczaniu wyda tków, 
a nie w nowych przedsięwzięciach: pro
gram oszczędności na ;ok 1975 ma przy
nieść 6 min doi. 

Od r. 1950 aż do 1973 obroty i zyski 
konnemu Hugha Hefnera (wydawnictwa, 
Wuby. hotele, domy çry) nieprzerwanie 
wzras ta ły : przed dwoma laty przekroczyły 
200 min doi. Trudności zaczęły się w r. 
1974: tylko za ostatni kwar ta ł straty same
go Playboya wyniosły 356 tys. doi. Być 
może rację maja ci, k tórzy mówią, żc 
kończy się rewolucja seksualna Ipt sześć
dziesiątych i publiczność przestała się i n 
te resować fotografiami nagich dziewcząt. 
Mogą mieć racjo także ci . k tórzy twier
dzą, że nowemu pokoleniu czytelników 
erotyzm w wydaniu Palyboa już nie wy
starcz n. W każdym razie jest faktom, że 
obecnie sprzedaje się mniej egzemplarzy 
Playboi/a niż rrrzect dwoma laty. choć 
wciąż jeszcze należy on ze swoim 6-milio-
nowym nak ładem do największych i naj
bogatszych czasopism U S A . Znacznie więk
sze straty niż na Р'шчЬоуи poniosî w 
ostatnich latach koncern H . Hefnera w in 
nych zakresach, a mianowicie w dziale 
hoteli oraz produkcji płyt i filmów (m. in . 
fiasko finansowe filmów ..Macbeth" i . .Na
ga ma łpa ' 7 ) . (ШГ z 11 IV 1975 s. 4) wp 

W. B R Y T A N I A . Na t rudną sytuację an
gielskiej prasy codziennej składają się ro
snące koszty druku, spadające zyski z re
k lam i ogłoszeń, a także ze sprzedaży. 
Według opinii Guardians tylko te pisma, 
k tó re zdołają skutecznie zastosować nowe 
techniki druku, nowe wyższe ceny i opła
ty za r ek l amę — nie zrażając do siebie 
własnych pracowników, czytelników czy 
też instytucji zamieszczających reklamy — 
przetrwają kryzys. Jak się to sprawdza w 
n iek tórych przypadkach : 

Spółka Times Newspapers Ltd . wydają
ca Timesa i Sunday Timesa traci obecnie 
ponad 100 tys. funtów tygodniowo, w 
związku z czym spodziewana jest ..dra
styczna akcja" wydawców. Sunday Times 
począwszy od 1961 r. jednaście razy pod
nosił cenę egzemplarza. Podwyżka sięga 
już 750 procent, ale mimo zwiększenia na
k ładu pisma (obecnie — 1,5 min egz.) de
ficyt się utrzymuje. 

Przewidywany na ten rok ponad mi l io
nowy deficyt Guardiana uda się wpraw
dzie zmniejszyć dzięki zyskom, k tó re 
przynosi pismo tych samych wydawców — 
Manchester Evening News, ale oczekuje 
się również przejścia na technikę foto
składu, co oznacza zmniejszenie liczby za
trudnionych drukarzy i dziennikarzy. 

Nawet Daily Mirror, dziennik o na jwięk
szym w Ang l i i nakładzie stracił w ciągu 
ostatnich dziewięciu miesięcy pół miliona 
funtów. Wydawcy pisma zwolnil i niedawno 
1750 osób — pracowników pomocniczych. 

Większość gazet podniosła ceny egzem
plarza, w związku z tym nastąpił spadek 
sprzedaży. Ty lko dwa dzienniki, Sun i 
Guardian, wykaza ły zwiększoną sprzedaż 
w ostatnim półroczu 1974. Jedną z konse
kwencji podwyżki jest zanikanie zwyczaju 
kupowania k i l k u gazet dla jednej rodziny. 
(Guardian z 27 III 1975 s. 15) ar 

\\ T. B R Y T A N I A . The Spectator, poważny 
tygodnik angielski z rodowodem sięgają
cym X V I I I wieku znalazł się w finanso
wych kłopotach. Sprzedaż ok. 200 tys. 
egzemplarzy jednorazowego nak ładu przy
nosi straty. Właściciel i wydawca pisma 
Harold Creeighton planuje dla ratowania 
Spectatora wznowienie wydawania maga
zynu Liliput (przestał się ukazywać w 
w 1961 г.), k tó ry się odznaczał ma łym for
matem, poważnymi t reściami i dużą i lo
ścią zdjęć ak tów kobiecych. Ta sama for
muła ma być zachowana w nowej wersji 
Liliputa, z tą tylko różnicą, że zdjęcia b ę 
dą w kolorze. Pisemko ukaże się za rok. 
(Guardian z 20 II 1975 s. 1) ar 

V/. B R Y T A N I A . Zjawiska kryzysowe nie 
ominęły BBC. Poinformowano oficjalnie, 
że programy radiowe i telewizyjne Bri t i sh 
Broadcasting Corporation ulegają sk róce
niu o 10s/n, tj. do 50 godzin tygodniowo w 
radiu i do 20 godzin tygodniowo w tele
wizj i . Zawiadomienie odbiorców zawierało 
informację o możliwości dalszych ograni
czeń czasu emisji p rogramów. (Zurnalist 
1975 nr 3 s. 74) zl 

ZSRR. Obrót towarowy So.juzpieczati za 
1974 r. wynosi ł w całym kraju 1 742 min 
rubli, w tym w detalu 588 m i n : stanowi 
to 105,4'''o planu. W ciągu roku obrót to
warowy wzrósł o 7,4%, w tym w detalu 
o l4,23/o. W Federacyjnej Republice Rosyj
skiej obrót towarowy wynosi ł 991 min ru
bli , z tej l iczby w detalu 359.4 min. P rzy 
rost obrotu towarowego określa się na 8:',«, 
w detalu 14,6%. Globalna war tość towa
rowa detalu w krajowym obrocie towaro
wym wynosi ła 33,8%. (RP J.975 nr 2 s. 20) 
a z 



R E K L A M A 
MIĘDZYNARODOWE. International Ad
vertising Association ogłosiła doroczne ze
stawienie inwestycji reklamowych w świe
cie w roku ubiegłym. Bilans obejmuje 75 
krajów. Na czele listy znajdują się USA 
z sumą 23 mld dolarów, dalej kolejno: Ja
ponia — 2,9 mld doi., RFN — 2,3 mld, 
W. Brytania — 1,7 mld, Francja — 1,6 mld, 
Kanada — 1,2 mld, Brazylia — 560 min, 
Włochy — 550 min, Holandia — 549 min, 
Austria — 538 min, Hiszpania — 512 min. 
(EPP 1975 nr 946 S. 20) Zl 

RFN. Pierwsze dane za rok 1974 w porów
naniu z poprzednim wykazują, że w 50 
dziennikach regionalnych (traktowanych 
jako zbiorowość reprezentatywna dla tego 
typu gazet) objętośćć reklamy zmniej
szyła się o ponad 14% (ZV+ZV 1975 nr 7 
s. 132) pd 

SZWAJCARIA. Od początku 1975 r. rekla
ma telewizyjna zdrożała o 9,5°/o; jedna mi
nuta kosztuje obecnie 14 600 franków. Zy
ski tv z reklamy wyniosły w ub. roku 95,5 
min fr., co oznaczało prawie 10% wzrostu 
w porównaniu z 1973 r. (ZV+ZV 1975 nr 
10 s. 235) pd 

USA. Columbia Journalism Review, dwu
miesięcznik poświęcony dziennikarskim 
problemom (noszący podtytuł: National 
Media Monitor — Press — Radio — TV) 
swoim pierwszym tegorocznym numerem 
zrywa z tradycją ograniczania liczby re
klam. Liczba nabywców pisma wzrosła 
bowiem do ok. 30 000, co stanowi wcale 
poważny potencjalny rynek zbytu dla re
klamowanych towarów. Przy rosnących 
kosztach papieru i druku dochody z re
klam pozwalają wydawcom uniknąć obar
czania tymi kosztami czytelników — czyli 
podwyżki ceny pisma. Nowy numer jest 
nawet o 50 centów tańszy (cena: 1,5 do
lara). 

Columbia Journalism Review jest pi
smem subsydiowanym od momentu swoich 
narodzin przez Fundacje Forda, Uniwersy
tet Columbia i inne instytucje. Nowa poli
tyka ekonomiczna pisma ma w ciągu naj
bliższych kilku lat zapewnić finansową sa
mowystarczalność. (CJR styczeń/luty 1975. 
s. 1) ar 

ZSRR. Na wystawie produkcji reklamo
wej w Amsterdamie czasopismo Sowietskij 
Eksport nagrodzono dyplomem I stopnia 
za efektywność reklamy i artystyczną 
szatę graficzną. 

Sowietskij Eksport jest dwutygodnikiem 
wydawanym w 7 językach, przeznaczonym 
dla zagranicznych kręgów gospodarczych, 
przedstawicieli organizacji handlowych i 
firm przemysłowych. O popularności 
świadczą dane nakładowe: w 1У73 roku — 
11 tys. egz., w 1974 — 25 tys. egz., z czego 
3 tys. regularnie prenumerują przedsię
biorstwa amerykańskie. Pismo, znakomicie 
ilustrowane i bardzo efektownie łamane, 
ma 5 kwartalnych dodatków poświęconych 
głównym dziedzinom eksportu. (Zurnalist 
1975 nr 3 s. 45) zl 

ZAWÓD DZIENNIKARSKI 

MIĘDZYNARODOWE. Ankieta rozpisana 
przez Międzynarodowe Zrzeszenie Dzien
nikarzy w Brukseli wśród 23 organizacji 
członkowskich wykazała znaczne zróżnico
wanie przeciętnego czasu pracy dziennika
rzy. Najkorzystniej przedstawia się pod 

tym względem ich sytuacja w Argen
tynie, gdzie czas pracy jest tygodniowo 
określony na 26 godzin, podczas gdy we 
Włoszech 3G godz., w USA 37,5 godz. — 
przy 4-dniowym tygodniu pracy. 40 go
dzin mają pracować dziennikarze w Bel
gii, Finlandii, Francji, Szwecji i W. Bryta
nii, o 1 godz. dłużej w Danii, 44 godz. w 
Szwajcarii, po 48 godz. w Holandii i NRF, 
podczas gdy w Korei Płd. czas ich pracy 
w ogóle nie jest ustawowo ograniczony. 
(ZV+ZV 1975 nr 10 s. 239) pd 

FRANCJA. W zawodzie dziennikarskim 
zarysowuje się tu kryzysowa sytuacja. 
Po zamknięciu Paris Jour, Combat i La 
Nation wydawca France Soir, Elle i Jour
nal du Dimanche przystąpił do kompresji 
etatów zwalniając 300 osób, w tym 80 
dziennikarzy. Równocześnie 300 dziennika
rzy straciło pracę w wyniku reorganizacji 
radia i telewizji francuskiej. 

W sumie liczba zwolnionych obliczana 
z końcem roku na 1200 ludzi zwiększyła 
się do ok. 1600, a można liczyć się z dal
szym drastycznym zmniejszaniem liczby 
tytułów i ograniczaniem zespołów redak
cyjnych. (Interstages 1975 nr 102 s. 25—26) 
zl 

HOLANDIA. Związek Dziennikarzy Holen
derskich zwrócił się do swych członków 
z apelem o poparcie akcji starań o pię
ciodniowy tydzień pracy. Jak dotychczas 
Związek Prasy, któremu przedłożono ten 
postulat, odmawia jego realizacji. (Inter
stages 1975 nr 101 s. 26) zl 

KOREA PŁD. Sześć z siedmiu czołowych 
dzienników południowokoreańskich ogło
siło ten sam tekst żądający większych 
swobód dla dziennikarzy. Spowodowało to 
uwięzienie i przesłuchanie redaktorów na
czelnych tych pism. Tajna policja (KCIA) 
oskarżyła ich o złamanie rządowych dy
rektyw dotyczących tematów nie przezna
czonych do publikacji (należą do nich 
m. in. relacje o antyrządowych demon
stracjach studenckich i buddyjskich i o 
skandalach gospodarczych). Po krótkim 
okresie wycofania z redakcji agentów 
KCIA, gdzie pełnili rolę cenzorów, przy
wrócono ponownie tę funkcję, gdy nowy 
dekret rządowy zagroził dziennikarzom pi
szącym o „działalności antyrządowej" karą 
śmierci. (EP 1974 nr 44 s. 20) bg 

TOGO. Miejscowa telewizja dysponująca 
bardzo skromnymi środkami finansowymi, 
w ciągu pierwszego roku istnienia dzia
łała w oparciu o minimalny zespół dzien
nikarski. Ogółem pracuje tu 5 dziennika
rzy togolańskich, w tym 2 kobiety, oraz 
24-osobowa francuska ekipa techniczna. 

Mimo tych ograniczonych możliwości 
telewizja w Yome produkuje własnymi si
łami połowę nadawanych programów. (In
terstages 1975 nr 102 s. 29) zl 

WŁOCHY. Dziennikarze włoscy maja naj
lepsze wynagrodzenia w Europie zachod
niej. Ich zarobki są wyższe o 30% do 50°/<i 
od płac dziennikarzy angielskich czy fran
cuskich. 

Przy podejmowaniu pracy zawodowej 
obowiązuje egzamin z kompetencji dzien
nikarskich. Z egzaminu nie zwolniono na
wet Alberto Moravii. (PN 1975 nr 9—12 
(220—223) s. 116) dkn 

ZAIR. W Kinszasa powołano do życia 
Sto—arzyszenie Dziennikarzy Afrykań
skich. Grupuje ono ponad 250 dziennika
rzy z różnych krajów Afryki centralnej 
i północnej. 



Statut Stowarzyszenia obejmuje 17 ar
tykułów, w których kładzie się nacisk na 
rolę tej „awangardy ruchów wolnościo
wych". (Interstages 1975 nr 102 s. 30) zl 

SZKOLNICTWO 
IRAK. W Bagdadzie zainaugurowano 
pierwsze kursy kształcenia dziennikarzy 
prasy, radia i telewizji, zorganizowane 
przez Związek Dziennikarzy Irackich. Za
jęcia prowadzą lektorzy ze Związku Dzien
nikarzy NRD. (AWZ 1975 nr 1 s. 4) dkn 

KUBA. Kształcenie dziennikarzy koncen
truje się aktualnie na wydziałach nauk 
społecznych przy uniwersytetach w Hawa
nie i Santiago. W stolicy kraju studia sta
cjonarne grupują ponad 100 osób, zaoczne 
blisko 1000 — w Santiago odpowiednio 33 
i 160. Przewiduje się dość szybkie zmniej
szanie liczby studentów zaocznych w miarę 
zaspokajania bieżących potrzeb kadrowych. 

Studia stacjonarne trwają 4 lata, zaocz
ne rok dłużej. Ok. 40% programu obejmu
je zagadnienia fachowe, m. in. wprowa
dzenie do badań prasoznawczych. Dąży 
się do ograniczenia przedmiotów ogólno-
humanistycznych, jak historia i literatura. 

Obligatoryjna dla wszystkich słuchaczy 
jest roczna specjalizacja w jednym z ma
sowych środków komunikowania. Ostatni 
rok odbywa się w ramach praktyki w tej 
redakcji, w której absolwent podejmie pra
cę. (NDP 1975 nr 7 S. 24) pd 

RFN. Przy finansowym poparciu federal
nego Ministerstwa Oświaty i Nauki oraz 
rządu krajowego Bawarii rozpoczęto w 
Monachium eksperymentalne 4-letnie stu
dia dziennikarskie, których program opra
cowano wspólnie z uniwersyteckim Insty
tutem Wiedzy o Prasie i monachijską 
Szkołą Dziennikarską. 3-letnią naukę na 
uniwersytecie uzupełnia roczny kurs w 
Szkole Dziennikarskiej, gdzie zajęcia prze
de wszystkim uwzględniają praktykę. Ca
łość można zakończyć magisterskim egza
minem uniwersyteckim. 

Ministerstwo federalne traktuje ekspe
ryment jako próbę ujednolicenia systemu 
studiów dziennikarskich w RFN. (Kultur
brief 1975 nr 2 s. 15) pd 

W. BRYTANIA. Dotychczas Wielka Bryta
nia była jednym z niewielu krajów euro
pejskich, w których nie kształcono dzien
nikarzy systemem uniwersyteckim. Ostat
nio jednak powstało przy uniwersytecie 
walijskim odrębne podyplomowe studium 
dziennikarskie. Przyjęte początkowo nie
chętnie przez środowisko dziennikarskie, 
przyzwyczajone do kształcenia młodych 
adeptów wprost w redakcjach, wypuściło 
już pierwszych 53 absolwentów, a obecnie 
ma 90 nowych studentów. Celem studium 
jest nie zastępowanie praktycznego przygo
towywania do zawodu, ale maksymalne 
skracanie tego okresu. Wychodząc z zało
żenia, że współczesność zmusza dziennika
rzy do uzyskiwania szerokiej wiedzy ogól
nej, studium ma im dostarczać tej wiedzy 
ze źródeł uniwersyteckich, a więc ułatwiać 
jej zdobywanie i systematyzować naby
wane wiadomości. Studium podyplomowe 
pozwala jednocześnie na gromadzenie adep
tów dziennikarstwa o różnym przygotowa
niu ogólnym, co z kolei odpowiada kie
runkowi specjalizowania dziennikarzy. 
Koncepcja taka zakłada łączenie na stu
dium nauczania techniki dziennikarskiej 
z dostarczaniem wiedzy z tych dziedzin, 
które są szczególnie ważne w zrozumieniu 

współczesnego świata: ekonomii, polityki, 
prawa i nauk społecznych. W przyszłości 
oczekuje się powstania kilku takich cen
trów nauczania — w pobliżu Londynu i w 
Szkocji. Miałyby one pewne nachylenia 
specjalizacyjne: w kierunku środków wi
zualnych, dziennikarstwa przemysłowego 
oraz organizacji pracy. (Journalist 1975 nr 1 
s. 4) bg 

BIOGRAFIA 
FRANCJA. Edouard Boucherit, dyrektor 
Modes et Travaux jest Matuzalemem pra
sy nie tylko francuskiej, ale zapewne 
światowej: liczy 100 lat! Pracuje normal
nie i ma pełne aktualne rozeznanie w 
sprawach dotyczących pisma. (EPP 1975 
nr 938 s. 13) zl 

FRANCJA. 8 lutego br. zmarł Raymond 
Cartier, jeden z najbardziej znanych ko
mentatorów politycznych i publicystów 
francuskich. 

Urodzony w Niort w 1904 r. ukończył 
studia prawnicze w Paryżu, po czym na 
stałe przeszedł do dziennikarstwa. Artyku
ły jego odznaczały się charakterystycznym 
jasnym i obrazowym stylem oraz formuło
waniem indywidualnych zdań i wniosków, 
co spowodowało nawet nazwanie с a r t i e-
r у z m e m odrębnej doktryny politycznej. 

Początki kariery publicystycznej odby
wał pod kierunkiem wybitnego dziennika
rza Kerillisa, bohatera I wojny światowej. 
Był sekretarzem parlamentarnym, praco
wał w konserwatywnym L'Echo de Paris, 
później był jednym z fundatorów prawi
cowego pisma L'Epoque, które uchodziło 
za najbardziej antyhitlerowskie z pism eu
ropejskich. Po jego zamknięciu w 1940 r. 
Cartier przedostał się do Wielkiej Brytanii, 
gdzie wraz z Jean Prouvostem utworzył 
dziennik Sept Jours. 

Po powrocie z armią do Francji w 1944 
pełnił funkcje komentatora na procesie no
rymberskim, po czym napisał książkę 
opartą o wrażenia z jego przebiegu. Na
stępnie wyjechał w podróż dookoła świa
ta, zatrzymał się w Nowym Jorku, skąd 
pisał artykuły do 1949 r. W momencie gdy 
Prouvost przystąpił do lansowania Paris 
Match, Cartier wrócił do kraju, by zostać 
dyrektorem i redaktorem naczelnym tego 
popularnego tygodnika. 

Do ostatnich chwil życia pracował czyn
nie jako publicysta, pisarz i autor codzien
nych kronik radiowych. (EPp 1975 nr 939 
s. 8) zl 

BADANIA 

MIĘDZYNARODOWE. W oficynie wydaw
niczej UNESCO ukazała się broszura „Pour 
atteindre les villages", traktująca o roz
woju prasy wiejskiej w Mali, Togo, Nige
rii i Tanzanii. (JA 1975 nr 3 s. 11) gs 

JAPONIA. Na podstawie ankiety przepro
wadzonej wśród 20 tys. uczniów, rodziców 
i nauczycieli władze szkolne doszły do 
wniosku, że przesyt informacji zmniejsza 
spostrzegawczość u dzieci i odbija się 
ujemnie na ich rozwoju intelektualnym. 
Raport określa, że 47,5°/o dzieci nie prze
czytało ani jednej książki poza lekturą 
obowiązkową i ogranicza się jedynie do 
oglądania programów telewizyjnych. Mło
dzi widzowie interesują się tylko komik
sami, kreskówkami, filmami kryminalny
mi, sportem i muzyką pop. Młodzież nie 
ogląda nigdy dzienników tv, a bardzo 



rzadko programy kulturalne. (Interstages 
1975 nr 102 s. 27) zi 

NRD. Na Sekcji Dziennikarskiej w Lipsku 
odbyła się obrona pracy dyplomowej Gra
żyny Musial-Peter pt. ,.Współdziałanie 
masowych środków komunikowania w Pol
skiej Rzeczypospolitej Ludowej — na tle 
społecznych uwarunkowań i skutków". 
(Przypis red.: Autorka zbierała materiały 
m. in. podczas wizyty w OBP w Krako
wie.) (NDP 1975 nr 7 S. 23) pd 

RFN. Prasoznawca z Hildesheimu, prof. 
Heribert H e i n r i c h s sporządził tabelę 
wskazującą ile czasu maksymalnie dzieci 
mogą spędzać przy odbiorze telewizji: ma
jąc 6 lat najwyżej 45 min., 8 lat — godzi
nę, 10 lat — godzinę i 20 min., 12 — lat — 
półtorej godziny i 14 lat — 2 godziny. 

Jednocześnie przeprowadził wśród 2500 
dzieci badania, które wykazały, że dzieci 
w wieku do 14 lat przekraczają dopusz
czalny czas przeciętnie o kilka mnut do 
pół godziny, najbardziej w wieku od 8 
do 12 lat. Natomiast po osiągnięciu 15 lat 
zainteresowanie małym ekranem maleje 
i zazwyczaj ograniczanie oglądania tv ze 
strony rodziców nie jest już konieczne. 
(Stern 1975 nr 9 S. 15) pd 

RUMUNIA. Pod egidą Uniwersytetu Bu
kareszteńskiego ukazała się książka Octa-
viana В u t o i a „Wprowadzenie do teorii 
prasy". Jest to śmiała próba — jak oce
nia książkę recenzentka — stworzenia pod
staw teoretycznych w dziedzinie praktyki 
dziennikarskiej, zwłaszcza jeśli wziąć pod 
uwagę fakt, że opracowanie jest pierwszą 
tego rodzaju pozycją w rumuńskiej lite
raturze naukowej. Książka jest podręczni
kiem, który zamierza zdefiniować przed
miot teorii prasy. Materiał podzielono na 
sześć rozdziałów: Określenie społeczno-hi-
Storyczne zasięgu zainteresowania teorią 
prasy, Rola prasy w formowaniu świado
mości społecznej, Organizacja i działalność 
redakcji, Struktura działalności dzienni
karskiej, Kampania prasowa, Agencje pra
sowe. (PN 1975 nr 1 s. 44) dkn 

W. BRYTANIA. Według rocznego przeglą
du badań BBC nad publicznością (pierw
szy raport ukazał się w marcu br.), dzieci 
w wieku od 12 do 14 lat spędzają przed 
telewizorami około 20 godzin tygodnio
wo — więcej niż jakakolwiek inna grupa 
wieku. Młodzież od 15 do 19 lat ogląda 
program przez 14 godzin w ciągu tygodnia, 
co stawia ją wśród grup wieku rzadziej 
korzystających z telewizji. 

Ludzie o wyższym statusie i znacznych 
dochodach bardziej skłaniają się ku pro
gramom BBC, ludzie o niższych docho
dach — oglądają program komercjalnej 
ITV. (Guardian z 17 III 1975 s. 6) ar 

PRAWO 

PERU. Rząd uspołecznia znaczną część 
prasy, oddając w ręce pracujących 10 du
żych dzienników w Limie. Nowa ustawa 
zapewnia prasie prawo do informacji i 
wolnego tłumaczenia opinii bez wcześniej
szych uzgodnień i cenzury — z zastrze
żeniem, że pisma nie mogą reprezentować 
interesów mniejszości. (Interstages 1975 
nr 101 s. 25) zl 

PORTUGALIA. Zgodnie z wcześniejszą za
powiedzią Ruchu Sil Zbrojnych ogłoszono 
w Dzienniku Urzędowym z 28 II 1975 tekst 
nowej ustawy prasowej. Potwierdza ona 

wolność wypowiedzi oraz prawo obywateli 
do informacji, zapewnia dostęp do urzędo
wych źródeł informacji i zachowanie ta
jemnicy zawodowej. Ustawa przewiduje 
utworzenie Krajowej Rady Prasowej, któ
ra miałaby z jednej strony czuwać nad 
wolnością prasy wobec władz politycznych 
i ekonomicznych, z drugiej zaś — przyj
mować od obywateli skargi na prasę, oraz 
powołanie rad redakcyjnych w dzienni
kach i czasopismach zatrudniających po
nad 5 dziennikarzy. Do kompetencji rad 
redakcyjnych należeć ma współudział w 
polityce redakcyjnej, a także m. in. za
twierdzenie wniosków w sprawie obsadza
nia stanowiska redaktora naczelnego. Usta
wa obejmuje tylko prasę drukowaną; ra
dio i telewizja otrzymają ustawę osobną. 
(Inf. własna) wp 

RFN. Uchwała Bundestagu z 20II 1975 
wprowadza dla dziennikarzy i wszystkich 
osób związanych z przekazywaniem infor
macji prawo do zachowania tajemnicy za
wodowej. Dotyczy to także dziennikar
skich materiałów nie opublikowanych, któ
re mogą być ujawnione tylko decyzją są
du. Prawo to nie rozciąga się jednak na 
publikacje reklamowe. (ZV+ZV 1975 nr 9 
s. 206) pd 

TECHNIKA 
MIĘDZYNARODOWE. W pierwszej poło
wie lutego br. odbyło się w Frascati k. 
Rzymu sympozjum zorganizowane przez 
Europejską Organizację Kosmiczną ..Esro", 
w którym uczestniczyli przedstawiciele 30 
krajów. Eksperci byli jednomyślni, że już 
za kilka lat anteny odbiorników radiowych 
i telewizyjnych nie będą nakierowane na 
stacje naziemne, lecz ku satelitom krążą
cym 36 tys. km nad ziemią, skąd będą od
bierane programy za pomocą małych, nie
spełna metrowych anten parabolicznych 
umieszczonych na dachach mieszkań. (FAZ 
z 15 II 1975 s. 5) pd 

AUSTRALIA. Znany na wszystkich konty
nentach prosty, pedałowy radiowy aparat 
nadawczo-odbiorczy Traeger znajduje na
dal zastosowanie w rejonach pustynnych, 
na wyspach, plantacjach tropikalnych lub 
w misjach na Ziemi Ognistej. Produkt fir
my Traeger z południowej Australii jest 
nieskomplikowany w konstrukcji, zaopa
trzenie w energię elektryczną następuje 
przez pedałowanie. Pozwala na kontakt ze 
światem na falach krótkich. (Intersiaaes 
1975 nr 101 s. 21) zl 

BRAZYLIA. Z myślą o walce z analfa
betyzmem na poludnivi kraju rząd zamie
rza zainstalować tam 150 tys. telewizorów, 
które będą odbierać co dzień dwugodzinny 
program oświatowy nadawany za pośred
nictwem satelity. Największą trudność sta
nowi dostarczenie energii elektrycznej. (In
terstages 1975 nr 101 s. 23) zl 

CSRS. Pod koniec 1974 r. oddano do użyt
ku najsilniejszą stację telewizyjną, za po
średnictwem masztu antenowego o wyso
kości 312 m uzyskali możliwość odbioru II 
programu tv także mieszkańcy zachodniej 
części kraju. (NDP 1975 nr 3 s. 22) pd 

JORDANIA. Arab States Broadcasting 
Union (ASBU) z pomocą fundacji im. 
Friedricha-Eberta utworzyły w Ammanie 
ośrodek codziennej wymiany biuletynów 
telewizyjnych rejestrowanych na taśmach 
video przeznaczonych dla Kairu, Ammanu 



i Damaszku. Specjaliści telewizji zachod-
nionicmieckiej pracowali nad tym projek
tem od 1974 r. jako doradcy miejscowych 
fachowców. Ośrodek umożl iwia szybką 
łączność z systemem Eurowizj i via sateli-

Pakiet informacji nadawanych z Europy 
przez całą noc rejestrowany jest w Jorda
ni i na taśmach i przekazywany do K a i r u 
drogą lotniczą i do Damaszku drogą lą
dową. Organizacja tzw. Mashrek-Center 
przyspieszyła o 2 dni dotarcie informacji 
do wspomnianych kra jów arabskich. (In
terstages 1975 nr 102 s. 21—22) zl 

L I B E R I A . „ S y m p h o n i e " — to eksperymen
talny satelita telekomunikacyjny, wpro
wadzony na orbitę geostacjonarną nad ob
szarem Liber i i . Celem jego jest poprawa 
łączności telewizyjnej k ra jów a f rykańsk ich 
z Europą i Ameryką. (Interstages 1975 nr 
102 s. 27) Zl 

R E P U B L I K A PŁD. A F R Y K I . Pierwszą 
transmisję telewizyjną w tym kraju prze
widuje się na styczeń 1976. Uruchomiona 
zostanie wówczas w Hartebeeshoek koło 
Pretori i stacja przystosowana do retrans
misji poprzez system satelitarny. (Inter
stages 1975 nr 102 s. 23) zl 

U S A . Wall Street Journal ma się stać 
pierwszym amerykańskim i prawdopodob
nie pierwszym na świecie dziennikiem dru
kowanym przy pomocy satelitarnego prze
kazu. Wall Street Journal ma nak ład pół
tora miliona egzemplarzy, sprzedawanych 
na terenie całych Stanów Zjednoczonych. 
Wydawcy pisma ogłosili, że za pomocą sa
telity transmitowany będzie skład kolumn 
z Massachusetts na Florydę, gdzie planują 
drukowanie wydania dla wschodnich sta
nów. Transmisja jednej kolumny ma t rwać 
około trzech minut. Do przeprowadzenia 
tej operacji wybudowano specjalną ante
nę — przekaźnik sygnałów do satelity oraz 
an tenę odbierającą retransmitowany prze
kaz z satelity, obie sprzężone z urządzenia
mi do fotoskładu. Wydawcy dziennika nie 
podają kosztów operacji. (Guardian z 27 III 
1.975 s. 5) ar 

U S A . Agencja Associated Press zawar ła 
kontrakt o war tośc i ponad 6,3 min dola
rów ze spółką Harris — Intertyp Corp. 
na urządzenie „Lase rpho tc" , k tó re ma być 
instalowane w stacjach telewizyjnych, od
działach Agencji, redakcjach gazet w celu 
zapewnienia im fotografii o wysokiej ja
kości. Kontrakt zapewnia 900 przyjęć i 600 
wysyłek . System ..Laserphoto" przy prze
kazywaniu fotografii używa promieni lase
rowych i srebrnego suchego papieru foto
graficznego. Według A P otrzymane tym 
systemem fotografie spełniają trudne wa
runki nowoczesnych procesów drukarskich. 
.,Laserphoto" rozpracował Massachusetts 
Institute of Technology i naukowy zesoół 
A P . Według przedstawiciela A P to nowo
czesne urządzenie na przyjmowanie i na
dawanie fotografii z U S A całkowicie za
mortyzuje swoje koszty w przeciągu około 
dwóch lat. (OZ 1975 nr 1 s. 66) tl 

W. B R Y T A N I A . Wprowadzenie „teletek-
stu" na skalę masowa jest kwest ią naj
bliższej przyszłości. Nie będzie to jednak 
transmitowana przez telewizję i drukowa
na w domu gazeta (wprawdzie technicznie 
jest to już możliwe, ale bardzo kosztow
ne). Wyobraźmy sobie zestaw zapisanych 
na kartkach informacji (teksty i diagra
my), k tó re to kar tki można za pociśnię-
ciem guzika wprowadzić na ekran odpo

wiednio przystosowanego odbiornika tele
wizyjnego. Odbiorca może za t rzymać daną 
informację na ekranie przez czas nieokre
ślony, dowolnie zmieniać kar tk i lub też 
powrócić do odbioru programu. 

Techniczna zasada takiego przekazywa
nia informacji jest znana od dawna. Do 
zapisu informacji używa się kodu dwójko
wego, a do przekazu wykorzystuje się nie 
zajęte linie (znajdujące się poza ekranem). 
Można też wykorzys tywać (jak w systemie 
amerykańsk i ego towarzystwa Hazeltine Re
search) aktywny sygnał telewizyjny. A n 
gielski system Ceefax już od września ub. 
roku sprawdza eksperymentalnie B B C . Na 
tomiast komercjalna ITV rozpocznie testy 
swojego systemu Oracle w lecie br. Oby
dwa systemy brytyjskie działają w opar
ciu o uzgodniony, wspólny standard — ich 
stosowanie nie będzie wymagało różnych 
odbiorników. 

Zastosowanie kodu dwójkowego pozwa
la na włączenie komputera bezpośrednio 
w proces przekazu informacji. Innymi sło
wy — domowy telewizor może s tać sic 
końcówką komputera. 

Jak do tej pory najpoważnie jszy pro
blem stanowią koszty, przewiduje się. że 
urządzenie dekodujące w produkcji maso
wej podniesie cenę odbiornika kolorowego 
o 120—150 funtów. W przeciągu pięciu łat 
te dodatkowe koszty mogą zmniejszyć się 
do 60 funtów. Z technicznych powodów 
(zakłócenia odbioru), a t akże z ekonomicz
nych produkowanie osobnych przystawek 
do is tniejących już odbiorn ików jest nie
możliwe. 

W angielskim systemie „ te le teks tu" 
można przekazać jednorazowo tytuł plus 
23 wiersze po 40 znaków każdy. (Guardian 
z 27 III 1975 s. 24) ar 

Z A M B I A . 40 km na zachód od Lusak i uru
chomiono pierwszą zambijską naziemną 
stację łączności satelitarnej. Umożliwia 
ona bezpośrednią łączność telefoniczną, te
leksową i telegraficzną z krajami A f r y k i . 
A z i i , Europy i A m e r y k i . (Zurnalist 1975 
nr 2 s. 70) zl 

ZSRR. Radioamatorzy w Rydze skonstruo
wali nowy typ wideotelefonu laserowego: 
przekazywany dotychczas kablem lub fa
lami radiowymi obraz rozmówcy tutaj jest 
transmitowany wiązką promieni helu, rów
nocześnie z dźwiękiem. Wynalazek prze
szedł z powodzeniem próby kontrolne. 
(NOP 1975 nr 3 s. 23) pd 

PAPIER 
MIĘDZYNARODOWE. Wymowne liczby 
i lus t rujące nas t ęps twa braku papieru ga
zetowego podaje Ch . Sarkar, dyrektor In
stytutu Prasowego Indi i : 1. Świa towa pro
dukcja papieru w r. 1974 wyniosła ok. 25 
min ton, z czego 16,5 min zużyto w 4 naj
bogatszych krajach kapitalistycznych: U S A 
(11,2), Japonii (2,15), W. Brytani i (1.83 i 
R F N (1,29). 2. W roku 1973 import papieru 
gazetowego do U S A — niezależnie od 
zwiększenia własnej produkcji — wzrósł 
o 500 tys. t; jednocześnie kraje południo
wej i południowowschodnie j Azj i mus ia ły 
się zadowolić ilością papieru zmniejszoną 
w ' porównaniu z poprzedzającym rokiem 
o 250 tys. t. 3. Zużycie papieru gazetowe
go w r. 1974 spadło głównie w tych kra
jach, gdzie już było bardzo niskie. 4. Cena 
tony papieru dla wydawców nowojorskich 
wzrosła ze 175 dolarów do 200, ale dla wy
dawców prasy z kra jów południowoazja-



tyckich i afrykańskich do 600, a nawet do 
700 doi. (Vidura 1975 nr 1 s. 59—65) wp 

MIĘDZYNARODOWE. W oparciu o bada
nia przeprowadzone pod auspicjami FAO 
przewiduje się, że roczny deficyt papieru 
na świecie osiągnie W r. 1978 swój szczyt 
— dojdzie do 16 min t, czyli będzie dzie
sięciokrotnie wyższy niż w chwili obecnej. 
W roku tym kraje rozwinięte będą ekspor
tować do krajów Trzeciego Świata zaled
wie 3,4 min t, wskutek czego na wspo
mnianym obszarze zabraknie ok. 11 min t. 

Kryzysowi towarzyszy równolegle nie
ustanna zwyżka cen papieru na rynkach. 
Jeszcze z początkiem 1973 r. kształtowały 
się one w wysokości 187 dolarów za tonę, 
od tej pory podwoiły się, a w krajach 
azjatyckich za papier gazetowy płaci się 
ceny znacznie wyższe: od 400 do 600 dola
rów za tonę. 

Raport wskazuje na konieczność rewi
zji wszelkich planów w tej dziedzinie. Nie
zbędna stanie się eksploatacja lasów tro
pikalnych przy pomocy nowoczesnych me
tod technicznych oraz budowa 150 nowych 
fabryk w ciągu 4 lat. W sumie inwestycje 
dające szansę nie tyle poprawy, ile utrzy
mania istniejącego stanu rzeczy muszą ko
sztować 150 miliardów dolarów — według 
cen z 1974 r. (Interstages 1975 nr 102 s. 5— 
9)zl 

MIĘDZYNARODOWE. Eksperci prasy azja
tyckiej z 17 krajów wystosowali apel o re
gionalną kooperację dla zmniejszenia trud
ności papierowych i rosnącego głodu ma
teriałów czytelniczych, na który cierpią 
kraje kontynentu. W Indiach na przykład 
import pokrywa tylko 70% ^otrzeb, co spo
wodowało zmniejszenie objętości periody
ków o 30Vo, a nawet zagraża ich likwida
cją. W Sri Lanka dzienniki ograniczyły 
liczbę stron o połowę. Szansa wykorzy
stania miejscowego drewna do produkcji 
papieru może zaistnieć nie wcześniej jak 
za 3 lata. (Interstages 1975 nr 101 s. 12—14) 
zl 

FRANCJA. Dla zaoszczędzenia papieru, 
którego cena podwoiła się od początku 
1974 г., Paris Match zdecydował się na 
niewielkie ograniczenie objętości — o 4 ko
lumny. Ogólne oblicze tygodnika nie ule
gło zmianie, można się jednak liczyć z 
koniecznością podjęcia przez pismo dal
szych środków oszczędnościowych. (EPP 
1975 nr 944 s. 66) Zl 

KANADA. Kanada jest chyba jedynym 
krajem, którego nie dotknął w ub. r. kry
zys papierowy. Produkcja papieru gazeto
wego wzrosła o 8,7% i osiągnęła na cele 
eksportu i rynku wewnętrznego* prawie 
10 min t. Największym odbiorcą były USA, 
dokąd eksportowano 7,24 min t. (ZV+ZV 
1975 nr 8 s. wstępna) pd 

USA. W 11 miesiącach 1974 r. zużyto 451,5 
tys. t papieru gazetowego mniej niż w od
powiednim okresie roku poprzedniego. Jak 
informuje Zrzeszenie Amerykańskich Wy
dawców Gazet, jest to rezultat zmniejsza
nia objętości i formatów wielu pism. 
(ZV + ZV 1975 nr 7 s. 144) pd 

W.BRYTANIA. Evening News, dziennik 
londyński o milionowym nakładzie prze
szedł na format tabloidu — wzorem in
nych gazet, które zwiększyły tym sposo
bem nakład i zaoszczędziły papieru. Po
dobną zmianę zapowiada redakcja Sunday 
People. (Interstages 1975 nr 101 s. 24) zl 

HISTORIA 
ZSRR. W początkowym okresie wojny oj
czyźnianej rozpowszechnianiem prasy w 
stolicy zajmowały się 2 organizacje: sprze
dażą detaliczną — Urząd Sprzedaży De
talicznej Sojuzpieczati, przyjmowaniem 
prenumeraty — Moskiewska Miejska Dy
rekcja Sojuzpieczati, w której składzie 
było 8 międzyokresowych kantorów. 27 
października 1941 obie organizacje zjedno
czyły się pod nazwą Moskiewska Miejska 
Dyrekcja Sojuzpieczati, która istnieje na
dal. 

W porównaniu z okresem przedwojen
nym nakłady gazet w sprzedaży detalicz
nej w czasie wojny zmalały prawie 2 ra
zy. Nakłady gazet prenumerowanych w 
Moskwie wynosi ły: Prawda 107 517. Izwie
stija 77 303, Moskowskaja Prawda 50 542. 
Po wojnie z każdym rokiem wzrastał na
kład rozpowszechnianych pism. (RP 1975 
nr 3 s. 8—9) az 

RÓŻNE 
MIĘDZYNARODOWE. W Hvidovre (Dania) 
wydano „World Radio TV Handbook 1975". 
Podręcznik, który ukazał się po raz 29., 
liczy tym razem 440 stron i zawiera (w jęz. 
angielskim) informacje o radiofonii w 220 
oraz telewizji w 142 krajach. Książka uka
zała się w nakładzie 37,5 tys. egz. (NZZ 
Z 21 II 1975 s. 79) pd 

CHILE. Mimo wywłaszczenia drukarni 
prasowych opozycyjnych partii i areszto
wania wielu postępowych dziennikarzy na
dal ukazują się wydawnictwa potępiające 
reżim Augusto Pinocheta. W podziemiu 
wydano El Rebelde — organ lewackiej or
ganizacji MIR, która przygotowuje także 
w swoich nielegalnych drukarniach ulotki 
wzywające do obalenia rządów junty. Par
tia socjalistyczna natomiast zaczęła wy
dawać dziennik Antorcha. (JA 1975 nr 4 
s. 9—10) gs 

ETIOPIA. Rząd zgadza się na obecność ko
respondentów zagranicznych na zasadzie 
nowej akredytacji oficjalnej. Równocze
śnie zastrzeżono, jako warunek, obiektyw
ne informowanie o wydarzeniach w kra
ju. Zapowiedziano ostre sankcje wobec 
tych, którzy nie będą rzetelnie naświetlać 
sytuacji wewnętrznej. (Interstages 1975 nr 
101 s. 23—24) Zl 

RFN. Rada Prasowa ogłosiła kodeks wy
dawców prasowych, oto jego najważniej
sze zalecenia: l . rozróżniać materiał redak
cyjny od reklamy, 2. respektować życie 
prywatne jednostek, jeżeli ich zachowanie 
nie ma konsekwencji o charakterze publi
cznym, 3. nie przedstawiać przejawów 
przemocy i brutalności w sensacyjnej for
mie, 4. nie wyrokować przedwcześnie o 
winie w sprawozdaniach sądowych, 5. uni
kać w miarę możliwości publikowania na
zwisk i zdjęć oskarżonych niepełnoletnich, 
6. unikać publikowania informacji medycz
nych w sposób budzący w chorych nie 
uzasadnione nadzieje. (Vidura 1974 nr 6 
s. 921) tup 

RFN Specjalna Komisja Bundesratu 
stwierdziła, że Federalna Służba Śledcza 
(Bundesnachrichtendienst — BND) nie tyl
ko przeprowadza różnego rodzaju opera
cje polityczne, ale także kontroluje dzia
łalność prasy, radia i telewizji w RFN. 

Komisja Bundesratu ujawniła, że BND 
posiada swoich agentów także wśród 



dziennikarzy, włączając korespondentów 
akredytowanych w Bonn. W 1962 roku na 
łamach Der Spiegel ukazał się tajny ra
port szefa BND Reinharda Gehlena skie
rowany do ministra obrony Franza Josefa 
Straussa, który wykorzystywał doniesie
nia BND w swoich posunięciach politycz
nych. Autorem raportu był agent BND 
Günter Heysing. Raport zawierał informa
cje dotyczące działalności koncernów wy
dawniczych, a także biografie i charakte
rystyki dziennikarzy, m. in. wydawcy 
Spiegla Rudolfa Augsteina, redaktorów 
Hansa Beckera, Hansa Dietera Jaene (do
pisując opinię: „podejrzany o kontakty 
ze Wschodem"), Johannesa Engela. W 1973 
na łamach prasy podano do wiadomości, 
że długoletnia korespondentka Susanne Sie
vers była agentką BND pracującą na te
renie Korei, Hongkongu, a także w NRD, 
gdzie została zasądzona i spędziła 4 lata 
w więzieniu. Specjalna Komisja przy Bun
desracie ustaliła, że około 60 z ogółem 451 
członków Konferencji Prasowej (Bundes
pressekonferenz) w Bonn jest agentami 
BND (JA 1975 nr 3 s. 5—9) gs 

RFN. Większość instytucji ma już swoje 
archiwa mikrofilmowe. Ich liczba obecnie 
znów się powiększyła. Instytut w Dort
mundzie przystąpił do realizacji rozle-
glejszego programu mikrofilmowania. Go
towy jest już zbiór mikrofilmowy prasy 
niemieckiej z 1848 roku, jak również pra
sy emigracyjnej. W ramach uzupełniania 
zbioru przystąpiono do mikrofilmowania 
dziesięciu najznaczniejszych gazet niemiec
kich z XIX i XX w. Liczba mikrofilmów 
zwiększyła się z 3100 w roku 1965 do 11 500 
obecnie. Z każdego tytułu przygotowuje się 
dwie kopie, z których jedna służy do wy
pożyczeń. (OZ 1975 nr 1 s. 67) tl 

RWANDA. Rząd w oparciu o pomoc spe
cjalistów francuskich buduje stację tele

wizyjna w Kigali. Dalszy program inwe
stycyjny przewiduje powstanie ośrodków 
tv w innych większych centrach kraju, 
przede wszystkim w Butere i Ruhengeri. 
(Interstages 1975 nr 99 s. 29) zl 

SYRIA. Przywrócono prawo kolportażu 
prasy brytyjskiej na terenie Syrii po 
uprzednim przejściu przez lokalną cenzu
rę. Zakaz rozprowadzania wprowadzono 
po wojnie 1967 roku, równocześnie z zer
waniem stosunków dyplomatycznych mię
dzy Damaszkiem a Londynem. (Interstages 
1975 nr 101 s. 26) zl 

WATYKAN. Jest do zarejestrowania ko
lejna wypowiedź Pawła VI na temat ma
sowych środków komunikowania. Papież 
wspomniał, że zainteresowanie nimi Ko
ścioła wynika z „funkcji ewangelizującej 
i cywilizacyjnej". Porównując mass media 
do „trąb dźwięczących na 4 strony świata" 
posłużył się retorycznym pytaniem: dlacze
go „nie ma się nimi posługiwać źródło 
prawdy". 

Wypowiedź kończyło wezwanie do za
stanowienia się, jak uczynić środki prze
kazu „skutecznymi i moralnie higienicz
nymi". (Interstages 1975 nr 100 s. 26) zl 

ZSRR. Od stycznia 1975 rozpoczęło dzia
łalność nowe wyspecjalizowane wydawnic
two КС KPZR „Plakat", pierwsze tego ty
pu w ZSRR. Wydawane w nim plakaty po
lityczne i inne środki wizualnej propagan
dy przedstawiać będą radziecki model ży
cia, osiągnięcia ZSRR w sferze ekonomiki, 
nauki i kultury, politykę partii we wszyst
kich dziedzinach gospodarki narodowej. 
Dla partyjnych i komsomolskich kadr, ich 
ekonomicznego i politycznego kształcenia 
ukażą się komplety podręczników, albumy 
o tematyce politycznej, diafilmy i diapo
zytywy. (NK 1975 nr 3 s. 80) az 



РЕЗЮМЕ 

Е ж и М и к у л о в с к и й П о м о р с к и й : Исследования читательской среды 
в П о л ь ш е (В поисках теоретических принципов) 

Послевоенные систематические исследования читательской среды п р о 
д о л ж а ю т с я в П о л ь ш е у ж е 18 с л и ш н и м лет. З а д а ч а настоящей статьи — 
определить , в к а к о й мере эти исследования н а п р а в л е н ы на теоретические 
аспекты вопроса. 

Автором дается определение н а п р а в л е н и я на теорию, причем у к а з ы в а 
ется восемь критериев . По мнению автора, польские эмпирические работы 
л и ш ь в о граниченных п р е д е л а х удовлетворяют у к а з а н н ы е им требования . 
Эти исследования х а р а к т е р и з у ю т с я : случайностью в подборе дефиниций , 
эклектизмом в области теоретической инспирации, отсутствием п р а к т и ч е 
ской в е р и ф и к а ц и и теоретических моделей, нечеткой ф о р м у л и р о в к о й иссле
довательских проблем, слабостью гипотетического м ы ш л е н и я , отсутствием 
п р а к т и к и конструирования эмпирических моделей, незначительной с в я 
зью м е ж д у р е з у л ь т а т а м и исследований и применением исследователь
ских схем. Эти з а м е ч а н и я относятся не ко всем исследованиям, а к и х 
большинству . 

Х а р а к т е р и з у я н а ч а л о исследований массовой коммуникации в середине 
50-х годов, автор обращает в н и м а н и е на то, что общественные н а у к и не 
были подготовлены к тому, чтобы стать источником инспирации. Гумани
тарный, а не неопозитивистский тип тогдашней социологии п о в л и я л на то, 
что исследователи раннего периода к а ж д ы й по-своему определяли свою 
теорию и методологию. Исследования читательской среды ставили тогда 
своей основной целью изучение читаемости. Но зто понятие не было опре
делено удовлетворительным образом, По существу, изучалось ф о р м и р о 
вание читательских кругов к а к р е з у л ь т а т воздействия психологических 
факторов , а т а к ж е видов восприятия , в о з н и к ш и х в результате р а з л и ч н ы х 
типов социализации. Ш и р о к о обсуждалась , особенно в 60-е годы, пробле 
матика свободного времени. Несмотря на это, м о ж н о говорить о некоторых 
общих принципах , д о м и н и р о в а в ш и х в р а з н ы е периоды. Опираясь на а н а л и з 
опубликованных работ и опросных анкет, автор статьи р а з д е л я е т иссле
дования газетной читательской среди на три ф а з ы . 

П е р в а я ф а з а , о х в а т ы в а ю щ а я 1957—1960 годы, х а р а к т е р и з у е т с я стремле
нием к поискам ш и р о к и х обусловленностей восприятия . Тогда считалось, 
что предмет исследований — п о л ь с к а я общественность — сильно д и ф ф е 
ренцирован и что за этими р а з л и ч и я м и кроются р а з л и ч н ы е способы и с 
пользования средств массовой коммуникации . 

Во второй ф а з е , 1961—1969 гг., проблематика стала у ж е , органичиваясь 
вопросами роли психологических ф а к т о р о в , т о л к у е м ы х довольно абстракт
н ы м образом, и ф а к т о р о в , в л и я ю щ и х на использование свободного в р е 
мени. Исследования п р и н и м а ю т т а к ж е вид и з в е с т н ы х п о другим областям 
социологии трудов по изучению участия в культуре . О т д е л ь н ы й тип. пред
ставляют собой исследования восприятия прессы в деревне, р а з в и в а в ш и е 



другую проблематику, сильнее связанную с вопросами утилизации содер
ж а н и я , ф о р м и р о в а н и я мнений читателей и процессами д и ф ф у з и и . 

Т р е т ь я ф а з а , н а ч а в ш а я с я в 1970 году, х а р а к т е р и з у е т с я отходом от аб 
страктного толкования психологических ф а к т о р о в . Б о л ь ш е в н и м а н и я у д е 
ляется активности восприятия, связанной с определенными с ф е р а м и ж и з н и , 
с вопросами, интересующими общественное мнение; заметен поворот к бо
лее широкой проблематике, с в я з ы в а ю щ е й одноступенчатый проток с д и ф 
ф у з и о н н ы м подходом. 

Автор обсуждает своеобразные ч е р т ы п о л ь с к и х исследований ч и т а т е л ь 
ской среды, замечая , н а р я д у с недостатками, и некоторые п о л о ж и т е л ь н ы е 
свойства, в ы т е к а ю щ и е из и х отношения к теории. П р е ж д е всего, уклонение 
от и з у ч е н и я симплицистических моделей, объединение нескольких модель 
н ы х подходов в одной исследовательской программе свидетельствуют 
о некоторой ш и р и н е охвата, которая может о к а з а т ь с я полезной д л я более 
полного р а з в и т и я теории этих исследований, о ж и д а ю щ е г о с я в недалеком 
будущем. (Резюме автора) 

Павел Д у б е л ь : Правильность анализов содержания современной поль
ской прессы (1965—1974 гг.) 

Работа посвящена определению правильности применения метода а н а 
лиза с о д е р ж а н и я в исседованиях последних 10 лет по современной п о л ь 
ской прессе. Такой методологический анализ б ы л проведен на 49 опубли
к о в а н н ы х работах. Самым распространенным их недостатком было полное 
отсутствие определения достоверности. Наоборот обстояло дело с описа
нием п ри менявшейся исследовательской техники , которое в 84'% работ 
б ы л о признано по крайней мере удовлетворительным. Х у ж е было с д а н 
ными относительно подбора пробы: в 2 работах они полностью отсутство
вали, в 16 других эти д а н н ы е о к а з а л и с ь неполными. 

Из польских исследователей прессы п р е ж д е всего Ирена Тетелёвская 
внесла существенный в к л а д в дело совершенствования методов а н а л и з а 
содержания , особенно относительно схемы к л а с с и ф и к а ц и и , где она у к а 
з ы в а л а на резкие отступления от логического деления категорий в з а п а д 
н ы х п убли кациях . Однако и в этом отношении 14'°/о р а с с м а т р и в а ю щ и х с я 
здесь польских исследований в ы з ы в а е т сомнения, а в 90э/о работ отсутство
в а л о весьма существенное д л я правильной к л а с с и ф и к а ц и и определение 
категории. 

У ч и т ы в а я з н а ч и т е л ь н ы е методологические д о с т и ж е н и я польских иссле
дователей печати в области р а з в и т и я метода, автор выдвигает по адресу 
у ч р е ж д е н и й , в е д у щ и х исследования, и н а у ч н ы х ж у р н а л о в , п у б л и к у ю щ и х 
р е з у л ь т а т ы исследований, постулат у в е л и ч и т ь требования по отношению 
к авторам анализов содержания . (Резюме автора) 

Збигнев Н е н ц к и й , Збигнев С о б е ц к и й : Какие иллюстрации, цвета 
и формат газеты предпочитают читатели? 

Центром печатоведческих исследований в К р а к о в е б ы л и в 1974 году п р о 
в е д е н ы исследования (авторами которых я в л я ю т с я н а у ч н ы е сотрудники 
Института психологии Ягеллонского университета) по определению мнений 
читателей ежедневной прессы относительно графического о ф о р м л е н и я 
и внешнего вида газет. Основная гипотеза, п о д в е р г а в ш а я с я в е р и ф и к а ц и и 
в ходе исследований, з а к л ю ч а л а с ь в том, что среди читателей имеются р а з 
л и ч н ы е мнения относительно ц в е т а , ф о р м а т а и и л л ю с т р а ц и й 
в газете. Основным исследовательским методом был а н а л и з п о л о ж и т е л ь 
н ы х и о т р и ц а т е л ь н ы х отзывов читателей о н е с к о л ь к и х сериях специально 
подготовленных колонок, о т л и ч а в ш и х с я друг от друга только у к а з а н н ы м и 
в ы ш е переменными. Опросная группа состояла из 240 человек , разного 
возраста , пола, образования, степени контактов с прессой, читателей р а з 
н ы х газет. 



Полученные результаты можно в общих чертах представить следующим 
образом: 

1. Читатели решительно предпочитают определенный цвет газеты. Самым 
положительным образом оцениваются фиолетовый и синий, самым отри
цательным — черный. Зеленый, коричневый и оранжевый цвета оцени
ваются нейтральным образом. Красный цвет (чаще всего употребляющийся 
в газетах) оценивается наиболее амбивалентно — довольно значительное 
число читателей считает его самым красивым и почти столько ж е — наиме
нее красивым. 
2. Формат газеты является самым глваным формалным фактором, ф о р 
мирующим отношение к газете. Положительно оцениваются небольшие 
форматы, почти единогласно отвергаются читателями крупные форматы 
(80,8а/о читателей считает северный формат самым нежелательным). 
3. Читатели предпочитают колонны, иллюстрированные крупными сним
ками, немного меньше — снимками среднего размера, очень мало читателей 
положительно оценивает колонны с небольшими снимками. Очень похожие 
были результаты изучения количества снимков в колонке, а также коли
чества и размеров графических элементов. 
4. Все представленные выше факторы в различной степени модифициру
ются в зависимости от пола и образования читателей, а также от степени 
и рода контактов с прессой. 

Таким образом выдвинутая вначале гипотеза, касающаяся отношения 
м е ж д у графическим оформлением газет и их популярностью или непопу
лярностью среди читателей, в значительной мере подтвердилась. Особое 
значение имеет формат газет и применящийся в них цвет. (Резюме автора) 

Д и с к у с с и я : Кто может быть журналистом? 

Продолжение дискуссии по поводу статьи 3. Левартовской (см. журнал 
Зешиты прасознавче № 63), открывшейся в 64 номере журнала. В дискус
сии высказываются: психолог — доцент, доктор наук К. Обуховский, со
трудник Отделения психологии личности Института философии и социо
логии Польской Академии наук в Познани; генеральный секретарь Союза 
польских журналистов, д -р 3. Темпский, а также журналист-публицист 
А. Магдонь. 

Казимир О б у х о в с к и й развивает следующий тезис: стать журнали
стом и быть им — это совершенно различных вопроса. Среднего про
фессионального уровня может добиться любой средне способный человек, 
выдающиеся ж е достижения зависят от предрасположений и тренировки. 
Это разница между ремесленником и художником в своей области. Ж у р 
налистика выдвигает особые требования, так как имеет дело с тонкостями 
и общественным содержанием философии жизни, а также представляет 
особые возможности ставить перед собой и осуществлять общественные 
задачи. Автор считает, что скорее следует говорить о журналистских про
фессиях, а не об одной специальности. Это он считает более верным с пси
хологической, социологической и эргономической точки зрения. Затем рас
сматриваются мотивы, которыми руководствуется молодежь в выборе ж у р 
налистской работы. 

Збигнев Т е м п с к и й развивает мысль, которая сводится к следующе
му: надо „заблаговременно сказать нет" всем кандидатам в журналисты, 
которые не обладают соответствующими способностями, необходимыми для 
выполнения задач, стоящих перед журналистом. Вся тяжесть подбора 
адептов лежит и будет лежать на редакциях, так как именно здесь начи
нающие журналисты втягиваются в профессию, проходя четыре этапа: 
свободного сотрудничества, работы на полставки, стажировки и в качестве 
штатного работника. Работа журналистской молодежи формируется под 
влиянием таких факторов как: знания, способности, материальный уро-



вень жизни, общественный климат и организация труда, представляющие 
собой звенья практической системы отбора. 

Анджей M а г д о н ь обсуждает вопрос об оптимализации уровня ж у р 
налистских кадров в Польше. Ее условием он считает: широкую информа
цию о профессии журналиста, планомерную деятельность редакций по 
совершенствованию квалификации работающих в них журналистов, соот
ветствующее распределение кадров и регулировку проблемы ухода ж у р н а 
листов, потерявших свежесть взгляда. Автор отрицает чрезмерную профес
сионализацию журналистики и высказывается в пользу открытия газет 
для всех тех, кто может сказать что-то важное и интересное. (Резюме ре
дакции) 

Георги Г. Д и м и т р о в : Критерии марксистско-ленинской методики при 
анализе антикоммунистических средств массовой коммуникации 

Статья, автором которой является кандидат исторических наук из Со
фии, представляет собой частичное обсуждение выводов, сделанных на 
основании работ, проводившихся в Болгарии в области методов исследо
вания идеологической диверсии. 

Главным критерием анализа содержания антикоммунистической пропа
ганды является классовый, партийный подход, позволяющий расшифро
вать тактические и стратегические приемы противника. Такой подход 
был сформулирован Марксом и Энгельсом в их высказываниях о классо
вом характере идеологии в классовом обществе. Классовый подход, пар
тийность в идеологической борьбе — это научным образом определенная 
необходимость. Принцип партийности пропаганды, прессы — не только 
в программной, но и организационной плоскости — развил Ленин. Разра
ботанный им план создания научных сенов выбора и изучения содержа
ния империалистической пропаганды, ставит четкие задачи перед анализом 
содержания буржуазной пропаганды и в настоящее время. В то ж е время 
он указывает на ряд недостатков, затрудняющих на практике решение 
некоторых проблем агитации в социалистических странах. 

Анализ содержания идеологической диверсии должен опираться на науч
ных основах, а не на случайных действиях. Ленинский постулат учета 
пропагандистских материалов, их точного распределения и деления по 
группам показывает на необходимость применения метода, теснейшим 
образом связанного с систематической научной работой по изучению со
держания. Второй шаг — это успешный анализ содержания в процессе 
научной работы, систематическое наблюдение за направлением, главными 
тактическими методами и действиями. Однако этого недостатачно — ана
лиз требует систематического сопоставления и изучения способов органи
зации противника и его поведения в каждом отдельном случае. 

Согласно указаниям Ленина модель изучения вражеской пропаганды 
должна охватыват: 1) научным образом организованный выбор и иссле
дование содержания источников империалистической пропаганды, 2) ис
пользование актуальных статистических и социологических методов, 
3) систематические наблюдения за основными направлениями деятельно
сти учреждений, ведущих антикоммунистическую пропаганду, за их глав
ными тактическими методами и направлением деятельности. При обсуж
дения процесса исследований автор обращает внимание на вопросы мышле
ния, подчеркивая в то ж е время необходимость максимальной математи
зации исследуемого процесса для полного выявления его закономерностей. 
Анализ содержания идеологической диверсии заставляет — по мнению 
автора — прибегнуть к новым средствам: содержание пропагандистских 
материалов может изучаться двояким образом — путем анализа значения 
или анализа количества и значения. 

В заключение автор подчеркивает, что первые шаги в разработке ана
лиза содержания в социалистических странах делаются на основе соб
ственной пропаганды, направленной на свою внутреннюю аудиторию. И з у 
чение антикоммунистической диверсии имеет скорее всего субъективно-



интуитивный характер. Поэтому необходимо создать модель логического 
анализа содержания империалистической пропаганды, в которой аналити
ческая структура категории будет направлена на получение максимально 
объективных результатов и выводов. (Резюме редакции) 

Зыгмунт К о п е р : Несколько замечаний об организации работы редакций 
многотиражных фабрично-заводских газет 

Фабрично-заводские многотиражки действуют под идейно-политическим 
руководством партийных организаций, являются органами рабочего са
моуправления и издаются на предприятиях, в комбинатах, крупных х о 
зяйственных организациях. Хотя эти газеты не имеют единых организа
ционных принципов, то в химической промышленности можно выделить 
две модели: газета издается отделением пропаганды и издательств или ж е 
представляет собой самостоятельную единицу в секторе главного дирек
тора. 

Работой редакции многотиражной газеты управляет коллегия — обще
ственный орган, состав которого утверждается завкомом Польской Объеди
ненной Рабочей партии или Конференцией рабочего самоуправления. К о л 
легии располагают немалыми правомочиями, однако не всегда полностью 
пользуются ими. Многотиражные газеты группируют вокруг себя корре
спондентов и сотрудников из разных общественных и профессиональных 
групп, поддерживают связь с читателем, развивают отделы консультаций, 
ходатайствуют по разным делам и вопросам. 

Автор настоящей статьи является редактором многотиражной газеты 
на Азотном заводе в г. Тарнуве. На основании анализа организации ра
боты в 9 редакциях фабрично-заводских многотиражных газет химиче
ской промышленности он обсуждает принципы их издания, место этих 
газет в структуре предприятия, работу редакционной коллегии, главного 
редактора и секретаря редакции, тематические отделения в этих газетах, 
деятельность сотрудников и корреспондентов, связи редакции с читате
лями. В заключение автор делает ряд выводов, направленных на усовер
шенствование стиля работы многотиражных газет. (Резюме автора) 

Ян З а к ж е в с к и й : Антипресса 

Автор — многолетний корреспондент польской прессы и телевидения 
в Соединенных Штатах — продолжает в очередной статье, посвященной 
американским средствам массовой коммуникации, свои рассуждения о их 
специфических чертах. На этот раз он уделяет свое внимание вопросу 
„антипрессы", т. е. аппарата „public relations", задача которого — превен
тивная деятельность, направленная против пронырливости и детективных 
стремлений прессы. 

Функции „public relations" в США не имеют соответствия в европейской 
прессе, хотя, теоретически, можно найти далекое сходство с функцией 
представителей по делам печати. По европейской традиции существенная 
роль этих последних заключается в охране тайн министерств и крупных 
учреждений, в которых, они работают; их основное достоинство — это 
абсолютное умение хранить тайну, причем они не заботятся о том, чтобы 
охраняемые ими вопросы представить в наиболее выгодном свете. В аме
риканских условиях аппарат „public relations" действует как наступатель
ным, так и оборонительным образом; он раздут до границ абсурда. 

Собственно говоря, в Соединенных Штатах нет учреждения, предприя
тия или организации, которые были бы лишены отдела „public relations"' 
с десятками и д а ж е сотнями сотрудников. Во главе этих отделений стоят; 
как привило, журналисты, заменившие своих предшественников, специа
листов в области рекламы. 

Деятельность „антипрессы" не следует отождествлять с платной рекла-
мой-объявлениями. Это две различные плоскости, в которых читателю 
внушается положительная оценка продукта, положительное мнение о дея-



тельности данного учреждения или отдельного человека. Платная реклама 
пользуется средствами массовой передачи и в то ж е время содержит их; 
„антипресса", преследующая такие ж е цели, действует по отношению 
к ним превентивным образом, когда рекламируемый объект портится 
в мнении населения, между прочим — вследствие деятельности упомяну
тых выше средств массовой передачи. В то ж е время делаются попытки 
использовать и х для закамуфлированного представления идеализирован
ных интересных ситуаций либо ж е для разжигания клеветнических кам
паний, направленных против конкурентов. 

Нарастающий за последние годы кризис общественного доверия к поли
тикам, учреждениям и официальным лозунгам еще больше обострил 
в США непримиримую борьбу прессы с антипрессой. (Резюме редакции) 

Перевод с польского Д. Хоровича 



S U M M A R Y 

Jerzy M i k u ł o w s k i P o m o r s k i : Studies on the Press Recipient in Po
land (In Search of Theoretical Assumptions) 

Systematic studies on the press recipient have been already going on in 
Poland for more than 18 years. The purpose of the article was to establish 
to what extent are those studies directed at explaining of theoretical tasks. 

The Author gives a definition for orientation in theory and lists eight cri
teria. In his opinion the Polish empirical studies fulfill the requirements to 
a limited extent. Their chief characteristics are: fortuitoussness in the selec
tion of definitions, eclecticism as regards theoretical inspiration, aversion to 
applying the practice of theoretical models' verification, unclear formulation 
of research problems, weakness in hypothetic thinking, lack of practice in 
constructing the empirical models, small interdependence between the results 
of studies and the application of research patterns. These remarks refer not 
to all, but to the majority of studies. 

Characterizing the studies on mass communication, undertaken in 1950, the 
Author emphasizes the fact that social sciences were not prepared to become 
here the source of inspiration. A humanistic and not a neo-positivistic type 
of the sociology then practiced made that the researchers of the early period 
were defining their theory and methodology on their own. The studies on the 
press recipient assumed then as their basic task the knowledge of the re
adership. That notion has not been defined in a satisfactory way. In fact the 
shaping of the readers' circles was studied as an effect of the action of psy
chological mechanisms and reception forms resulting from different past types 
of socialization. The problems of leisure time, particularly in the 60's, were 
broadly discussed. Despite that one can talk of certain different general as
sumptions which were predominant in various periods. On the basis of the 
analyses of published works and of the research questionnaires the Author 
divides the studies on the press recipient into three phases. 

The phase one falls for the years 1957—1960 and is characterized by a ten
dency to look for broad conditionings of reception. The original assumption 
in that period was that the subject of studies, Polish society, is to a great 
extent differentiated and that behind those differences are hidden the differ
ent ways of making use of the media. 

In the second phase, 1961—1969, the problems narrowed to the questions 
of the role of psychological factors conceived rather abstractly and factors 
shaping the leisure time. The studies assumed the form of studies on the 
participation in culture, also known in the other branches of sociology. A se
parate type constitute the studies on press reception in the country. They 
develop different problems more connected with the question of content 
utilization, leadership of the opinion and diffusion processes. 

The phase three, beginning in 1970, is characterized by a departure from 
abstractly conceived psychological factors. More attention was paid to the 
activity in reception, connected with certain spheres of life, with problems 
interesting to public opinion; clearly visible was also a reversion to broader 



problems connecting one-degree flow approach with diffusive formulations. 
The Author characterizes the specificity of the Polish studies on press 

reception and sees in them, despite their shortcomings, certain advantegous 
consequences resulting from their attitude to theory. The avoidance of studies 
of simplistic models and combining of several model approaches in one re
search programme are in particular the evidence of a certain broad develop
ment of the theory of those studies in the near future. (Summary by the 
Author). 

Paweł D u b i e l : Correctness of the Content Analysis of the Contemporary 
Polish Press (1965—1974) 

The aim of the elaboration was to investigate the correctness of the appli
cation of the method of content analysis in the studies of contemporary Po
lish press, conducted in the past 10 years. To such a methodological analysis 
were subjected 49 elaborations published. Their most common fault was an 
research technique applied was found to be — in 84°/o of elaborations — at 
almost complete lack of credibility. Contrary to that the description of the 
least satisfactory. The situation as regards the information on sample selec
tion was not so good; in two works there were none of them, and in 16 
others the information it was not complete. 

Among the Polish press researchers it was chiefly Irena Tetelowska, who 
made a significant contribution to the improvement of the method of content 
analysis, particularly in the field of classification pattern where she pointed 
to the blatant transgressions against logical divisions of categories in Western 
publications. Yet in that respect, the Polish investigations discussed could 
be accepted with reservation in only 14°/o; in almost 90°/o of others the defin
ing of categories, very essential for correct classification, was left out. 

Taking into consideration significant methodological achievements of the 
Polish press research in the development of the method, the Author suggests 
that the institutions conducting the research studies and the scientific perio
dicals publishing the results adapt a stricter policy towards the the authors 
undertaking the contest analyses. (Summary by the Author). 

Zbigniew N ę с к i, Zbigniew S ob i eck i: Preferences for Colour, Format and 
Illustrativencss in Dailies 

The Press Research Centre in Cracow conducted in 1974 the studies (their 
authors are scientific workers of the Psychology Institute of the Jagiello-
nian University) whose aim was the analysis of the readers' attitude as re
gards the graphic lay-out and outside appearance of newspapers. The basic 
hypothesis which was to be verified in studies was the assumption that among 
the daily press readers exist some definite preferences for c o l o u r , f o r 
m a t and i l l u s t r a t i v e n e s s of dailies. The basic research method was 
the analysis of positive and negative choices from among several series of 
specially prepared pages differing only in respect of the above mentioned 
variables. The group investigated comprised 240 persons differentiated in 
respect of age, sex, education, degree of their contacts with press and type 
of the newspaper read. 

The results obtained could be in a most general way described as follows: 
1. There exist decisive predilections for colour in a newspaper. Most positiv
ely judged are the violet and blue colours, most negatively — black. Green, 
brown and orange colours are judged as neutral. Red, most often used in 
dailies, is judged most ambivatently — quite a big number of people believe 
it is the most beatiful one, and an almost equal number are of the opinion 
that it is the least beautiful of all colours. 
2. The newspaper format is a most important formal factor shaping the at
titude towards the newspaper. Positively judged are small formats, nega
tively — almost without exceptions — the big ones (80.8°/o of people are of 
the opinion that the Northern format is the least desired). 
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3. Readers prefer the pages illustrated with big photographs; some (a smaller 
number) are in favour of pages with medium-size photographs, very few 
judge positively the pages illustrated with small pictures. Very similar results 
were obtained as regards the numebr of photos in page and also of the 
number and size of graphic elements. 
4. All the above presented dependencies are to a different extent modified 
by sex and education of the persons investigated as well as by the degree 
and type of their contacts with the press. 

Summing up — the hypothesis put forward at the beginning and referring 
to the relationship between the newspapers' graphic lay-out and their app
roval has been to a great extent confirmed. Of a particular importance is the 
format of newspapers and the colour used in them. (Summary by the Author). 

D i s c u s s i o n : Who Can Be a Journalist? 

Further continuation of a discussion on the article of Z. Lewartowska (No 
63 of Zeszyty Prasoznawcze), which started in the issue No 64. Opinions of 
a psychologist Ass. Prof. Dr. K. Obuchowski of the Dept. of Inividuality 
Psychology of the Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Aca
demy of Sciences (Poznań Branch), Dr. Z. Tempski Secretary General of the 
Association of Polish Journalists, and A. Magdoń — a journalist. 

Kazimierz O b u c h o w s k i develops a thesis that to become a journalist 
and to be one are two completely separate problems. An average professional 
level can be achieved by every moderately talented man, whereas remark
able achievemens are conditioned by predispositions and training. This is 
a similar difference as between a craftsman and an artist in a profession 
or trade. Practicing journalism means to meet particular requirements as 
regards the precision and pro-social contents of the philosophy of life, and 
secures some special possibilities of setting for one, and realizing, of social 
tasks. The Author assumes that one should rather talk of journalistic pro
fessions than of one speciality. This is in his opinion more correct from the 
psychological, sociological and ergonomical points of view. He also discusses 
the motives playing part in the youth's decision to work in journalism. 

Zbigniew T e m p s k i develops a thought that could be summarized in 
the words "say No in time" to all the candidates not fit for performing the 
journalist's tasks. The whole responsibility for selection falls and will keep 
falling on the editorial bureaus. Here usually the candidates for journalists 
train and pass through four phases: loose collaboration, half-time job, full 
time (practice) job, and regular full-time job. The work of a young jour
nalist is shaped by: knowledge, abilities, material standard, social climate 
and work organization — constituting the links of the practical system of 
selection. 

Andrzej M a g d o ń considers the question of the optimalization of the 
journalists' cadre in Poland. The conditions for that are: broader informa
tion on the subject of the profession, planned actions conducted by editorial 
bureaus in order to improve qualities of the journalists employed, proper 
administration of cadres and regulation of the outflow of people who lost 
the "freshness of outlook". The Author negates excessive professionalization 
of journalism, is in favour of opening the columns to all who have anything 
important to say. (Editiorial Summary). 

Georgi G. D i m i t r o v : Marxist-Leninist Criteria in the Analysis of Anti-
communist Mass Communication Media 

The article whose Author teaches historical sciences at the University in 
Sofia discusses to a certain extent the conclusions coming out from the works 
conducted in Bulgaria in the field of studying the methods of ideological 
diversion. 



This basic criterion of the content analysis of anti-communist propaganda 
is a proper party-l ine-following attitude, allowing to decode tactical and 
strategic steps of the adversaries. That attitude originates from the Marx ' s 
and Engels' formulations referring to the class character of ideology in a class 
society. The attitude inspired by one's class-conscience and allegiance to the 
Party principles is, in the ideological struggle, a necessity. The principle of 
Par ty propaganda, of the press not only in the programme's aspect but also in 
organizational sense, was developed by Len in . His plan to base the problem 
of selection and studies of imperialist propaganda on scientific foundations 
sets forth clear tasks for the analysis of the bourgeois propaganda content, 
also for today. A t the same time it points out several weaknesses which make 
it difficult to undertake practical decision as regards same problems of agita
tion in Socialist countries. 

The analysis of ideological diversion's contents has to be based on scien
tific foundations and not on accidental actions. The Lenin's postulate to draw 
up the lists of propagandistic materials, to specify and divide them into 
groups, shows that it is necessary to apply a method which should be closely 
connected wi th systematic scientific work on the content. The second step 
it to analyse wi th good results the content in the process of scientific work, 
to investigate systematically the trends, more important tactical methods and 
directions in actions. Even that however is not satisfactory — an analysis 
requires the drawing of systematic comparisons, and investigating the ways 
by which the adversary organizes his activities as wel l as his behaviour in 
individual cases. 

Tn accordance wi th Lenin's instructions the model of the studies of hostile 
propaganda ought to comprise: 1) scientific organization of the selection and 
investigation of the contents of sources of imperialist propaganda, 2) appl i 
cation of the current statistical and sociological methods, 3). systematic obser
vation of the basic directions in activities of the institutes conducting ant i-
comunist propaganda, observation of their tactical methods and of the most 
important directions of actions. In discussing the procedure of research studies 
the Author emphasizes the importance of logic in thinking, of the logical 
process of cognizance, of the forms and laws of thinking. He also underlines 
the necessity of maximum mathematization of the process investigated in 
order to explain its regularities. In his opinion the analysis of ideological 
diversion forces one to employ new means; the content of propagandistic 
materials can be investigated by either a content analysis or a value-quan
titative one. 

F ina l ly the Author notes that the first steps in elaborating the content 
analysis in Socialist countries have been made on the basis of the Socialist 
countries own propaganda for internal use. The studies of anti-communist 
deversion are based here on rather a subjective-intuitive approach. Hence, 
it is necessary to create a model of the logical analysis of the content of 
imperialist propaganda. In that model the analytical structure of categories 
should be arranged so as to allow to come to the most objective conclusions. 
(Editorial Summary). 

Zygmunt K o p e r : Some remarks on the Organization of Work in Editorial 
Bureaus of the Works' Papers 

The works ' peridocals act under the ideological and polit ical guidance of 
Party organizations, are the organs o? the Workers ' Self-Governements, and 
their publishers are the firms, works, big economic organizations. Although 
their organizational principles may differ, in the chemical industry one can 
distinguish two models of such papers: the paper either belongs to the De
partment of Publications and Propaganda or forms a seperate unit in the 
General Director's Department. 

The work of editorial bureau is directed by a Board — a social organ, 
whose members have to be approved by the Works* Committee of the Polish 
United Workers ' Party or by the Conference of Workers ' Self-Go vernem ont. 
The Boards enjoy considerable powers, not always however make a full use 



of them. The papers group correspondents and collaborators representing 
different social and professional circles, keep contact with readers, serve 
them with advice, intervene in different matters. 

The Author is the editor of a paper published by Nitrogen Works in Tar
nów. On the basis of the analysis of work in 9 similar papers in chemical 
industry he describes the principles of their publishing, the position of the 
paper in the works' structure, the work of the Board, the work of the chief 
editor and secretary, different sections of those papers, activities of collabo
rators and correspondents, liaisson with readers. In the final part he formu
lates the conclusions, suggesting the way to improve the style of those pa
pers' work. (Summary by the Author). 

Jan Z a k r z e w s k i : The Anti-Press 

The Author, for many years a correspondent of Polish press and TV in 
the United States continues in this successive article devoted to the Ame
rican mass communication media his deliberations on the subject of their 
specificity. This time he deals with the problem of "Anti-Press" or the 
apparatus of public relations, whose task is a preventive action against 
snooping and detective inclinations of authentic press. 

The function of public relations in the United States has no equivalent in 
European press, although theoretically its far-off counterparts are in a way 
the official press spokesmen. In European tradition the role of the latter 
consists in safeguarding the secrets of ministries and big institutions in which 
they work, on the principle of absolute discretion, without much attention 
paid to presenting the protected subject in a most advantegous light. In 
American circumstances the apparatus of public relations works both offen
sively and defensively and is also built up to the absurd limits. 

In fact there is no bureau, institution or organization in the USA which 
would not have a public relations department, employing dozens and somet
imes hundreds of people. The heads of those press bureaus are usually the 
journalists who replaced their predecessors — advertising specialists. 

The activities of the "Anti-Press" should not be identified with paid ad
vertising. These are two quite different levels on which the recipients are 
fed with a positive image of the product, with the knowledge of the positive 
performance of an institution or an individual man. The paid advertising 
acts however through the mass media, wholly supporting them. The "Anti-
Press", having identical aims, acts preventively when the image of the object 
advertised looses its good opinion in the public opinion's eyes, among others 
thanks to those media. The "Ani-Press" tries at the same time to use the 
media — in a camouflaged way — to distribute smooth-faced images, staged-
in situations, and campaigns directed against competitors. 

The growing loss of social confidence — in recent years — in politicians, 
institutions and officially proclaimed truths further contributed to flare up 
a still unfinished battle between press and "Anti-Press" in the USA. (Edi
torial Summary). 

Translated by Andrzej Głowacz 
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