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R O Z P R A W Y I A R T Y K U Ł Y 

Zeszyty PRASOZNAWCZE 
Kraków 1976 R. XVII nr 1 (67) 

KRYSTYNA PISARKOWA 

KONOTACJA SEMANTYCZNA 
NAZW NARODOWOŚCI 

Artykuł stanowi próbę ukazania związku między posta
wą jednostki wobec świata, obcego społeczeństwa lub 
narodu a treścią pewnych nazw. Nazwy takie zawierają 
utajone w podświadomości składniki subiektywnych 
ocen, uprzedzeń i norm działania. Wpływają więc na 
działanie i bywają przez środki masowe wykorzystywane 
jako dyrektywy kształtujące postawy. Waga społeczna 
zjawiska i jego złożoność wymagają analizy skutków 
niefrasobliwego posługiwania się nim jako narzędziem. 
Autorka (prof, dr hab. w Instytucie Języka Polskiego 
PAN w Krakowie) nie przytacza przykładów, których nie 
brak w prasie, lecz uczula na nie. 

W świecie przegrzanym od informacji (Mc Luhan) i gęstym od pro
blemów nie ma miejsca, czasu, środków na rozwiązywanie pytań po
zornych. Toczą się dyskusje o zadaniach i możliwościach humani
styki. Należące do niej językoznawstwo poddaje rewizji rzekomą na
turalność granic swojej nauki. Próbuje od nowa wytyczyć linię oka
lającą własny przedmiot. Czy mieści się w nim oprócz tradycyjnie 
badanych reguł gramatycznych („zespół stosunków zachodzących 
między znakami systemu językowego") jeszcze stosunek między zna
kiem i jego znaczeniem, a także stosunek znaku do realnego ozna
czanego obiektu? A jeśli tak, czy nie słusznie wciska się w zakres 
tej relacji całokształt kontekstu społecznego, w którym znak funk
cjonuje? Czy tylko język, a nie także jego konkretne użycie — 
w mowie i piśmie — jakże wielorakie i w jak wielorakie skutki 
brzemienne, zasługuje na baczną uwagę? Cząstkę, zbyt małą cząstkę, 
tej uwagi ściąga na siebie s t e r e o t y p 1 ) , np. narodowości, zjawi
sko psychologiczne, ale obecne w każdym s p o ł e c z e ń s t w i e 

) Stereotyp jest pojęciem wprowadzonym przez W. L i p p m a n n a (Public 
Opinion, New York 1922). 
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(więc socjologiczne) i przejawiające się w każdym j ę z y k u (więc 
językowe). 

Wydawałoby się oczywistością, że nazwy narodowości, uznane za 
nazwy własne (por. przepis ortograficzny : duża litera) w formie mno
giej oznaczają naród, w pojedynczej ogólnie przedstawiciela jakiego
kolwiek narodu ewentualnie mieszkańca kraju. Tak jednak nie jest. 
Oczywistość jedynego prostego (a czasem pry marnego) znaczenia 
pewnych nazw narodowościowych upada przy ich konfrontacji z po
czuciem językowym przedstawiciela tej narodowości, który danego 
języka używa jako ojczystego: nazwa narodowości funkcjonuje także 
jako pospolita, obarczona znaczeniem i zakresem. Wiąże się to wła
śnie z istnieniem stereotypów narodowości. Występują one u każ
dego narodu dla pewnych takich narodów, z którymi na skutek oko
liczności geograficznych i historycznych doszło do dostatecznych kon
taktów, czyli doświadczeń2). Stereotypy raz utrwalone kostnieją 
w świadomości ogółu, stają się autonomiczne w stosunku do wła
ściwego, pierwotnego znaczenia nazwy narodu i w stosunku do prze
konań. Ogół je zna, ale jednostka rzadko w pełni potwierdza słusz
ność. Stąd względna stałość3) i trwałość stereotypu. Jego konwencjo-
nalność wiąże się z brakiem dostatecznego przekonania o słuszności, 
a stąd wypływa brak wiary w potrzebę korekt. 

Najuchwytniejszą formą świadomości zbiorowej, i to narodowej, 
jest język. Tutaj znajdują stereotypy dogodny rezerwat. Istnieją 
w nim jako nadwyżki wartości znaczeniowej nad znaczeniem pry-
marnym rzekomej nazwy własnej niektórych narodowości. Nadwyż
ki te są dla pewnych nazw tak bogate i mocne, że na skutek rozle
głej, raczej spójnej konotacji znaczeniowej wytwarzają wrażenie 
funkcji sekundarnej, która przy dużym zabarwieniu uczuciowym 
(na ogół negatywnym) góruje nad niby pry marną. Przyjmuję, że wła
śnie owe stereotypy są równoznaczne z konotacją semantyczną na
zwy narodu, która dzięki nim funkcjonuje jako nazwa pospolita w 
systemie leksykalnym na prawach szkodliwego pasożyta w swoim 
drugim, utajonym znaczeniu. Stereotypy bywały już wielokrotnie 
poddawane analizom socjologicznym, także na użytek publicystyki 
i nauki o niej4) , ale na ogół bez systematycznego uwzględniania 

2) Osobne zjawisko stanowią stereotypy międzynarodowe, np. Szkot, Szwajcar, 
przyjmowane tradycyjnie wtórnie z przekazów obcych. 
8) Por. np. stereotyp Niemca dla Japończyka wg artykułu w Der Spiegel, 
nr 42 z 11X1971, s. 140—141: „Japan — Lorelei mit goldene Haar — Der 
Deutsche von heute ist für die Japaner der Deutsche von gestern." 4) Por. A. S i c i ń s k i : Stereotypy krajów, narodów, mężów stanu (z wyni
ków badań ankietowych). Kultura i społeczeństwo t XI, z. 2 (kwiecień—czer
wiec) 1967, Warszawa, s. 193—201. Artykuł jest przyczynkiem socjologa do 
problemu roli stereotypów (w zakresie stosunków międzynarodowych) w kul
turze narodu i związku tych stereotypów z aktualnymi napięciami w polityce 
międzynarodowej. Por. także: F. W. D r ö g e: Publizistik und Vorurteil 1967. 
Rec. P. D u b i e l (w:) Zeszyty Prasoznawcze 1970 nr 3, s. 104—105; W. P i s a 
r e k : Wyobrażenia o polskich stereotypach regionalnych. Zeszyty Prasoznaw
cze, 1975 nr 1, s. 73—78, gdzie także podstawowe informacje bibliograficzne; 
oraz przez UNESCO przygotowany zbiór studiów: Race as News, wstęp James 
D. H a l l o r a n . The UNESCO Press Paris 1974. 
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aspektu językoznawczego. Wyjątkiem jest niedawno wydana książka 
Uty Quasthoff: Uprzedzenia społecznie a komunikacja — Analiza ję
zykoznawcza stereotypu 5) i moja próba analizy empirycznej. Doty
czyła ona konotacji semantycznej nazw narodowości obcych w pol-
szczyźńie6) i nie była dotąd ogłaszana. Referuję więc obie prace, 
moją i Quasthoff, bo zwracają one uwagę na możliwość i koniecz
ność dalszych badań. 

Główny wysiłek Uty Quasthoff skierowany został na uzasadnienie 
miejsca problematyki stereotypu w językoznawstwie. Książka Quast
hoff ma dwie części. Pierwsza referuje stan badań — bardzo rozwi
nięty — socjologicznych nad stereotypami. Druga jest przeglądem 
wypracowanych już metod i postaw lingwistyki pod kątem użytecz
ności tych metod dla rozpatrywanego zagadnienia. 

Badania socjologiczne stereotypów wchodzą w zakres badań tzw. 
przesądów i uprzedzeń (Vorurteile) społecznych. Definicji stereoty
pu, a co za tym idzie odgraniczenia tego pojęcia od pojęcia przesądu 
i uprzedzenia społecznego brak. Najwcześniejsza i znana próba opisu 
pochodzi od Waltera Lippmanna, który w ogóle wyprowadził pojęcie 
stereotypu z języka potocznego, usadowiając je w terminologii nau
kowej. Traktuje on stereotyp jako element systemu stereotypów 
i widzi ten system jako szkielet nastawienia jednostki wobec świata. 
Odbija się w nim komplet naszych mniej więcej ustalonych nawy
ków, znaków, oczekiwań wobec świata, niekoniecznie odpowiadają
cego naszym ideałom. Dlatego model ten nie jest ani idealny, ani 
neutralny, choć względnie uporządkowany, lecz zabarwiony naszymi 
uczuciami, projekcją własnego poczucia wartości i poczucia naszych 
własnych praw i wymagań wobec świata. 

Sprzeczność między koniecznością posiadania własnej opinii i nie
zdolnością do tego, uwodzi liczne indywidua do akceptacji stereo
typu, który zwalniając indywiduum od daremnego wysiłku użycza 
mu prestiżu współuczestniczema w opinii publicznej7). 

Podobnie, jak nie sposób rozpatrywać funkcji stereotypu (uprze
dzenia) w oderwaniu od interesów, do których mają być zastosowa
ne, nie można się odłączyć od grupy, która dane uprzedzenie wyraża. 
Tylko w powiązaniu z nosicielem i wyrazicielem uprzedzenia i ste
reotypów można rozwiązać dylemat funkcji pozytywnej i negatyw
nej stereotypu, stosunku przesądu do ideologii, której manifestacją 
przesąd się może stać. 

Funkcją uprzedzeń społecznych jest etnocentryczna konsolidacja 
grupy. Negatywne nastawienie w stosunku do grup obcych — typo
we jest raczej dla grup słabych z poczuciem zagrożenia, gdzie za-

5) U. Q u a s t h o f f : Soziales Vorurteil u. Kommunikation — Eine sprach
wissenschaftliche Analyse des Stereotyps (Ein interdisziplinärer Versuch in 
Bereich von Linguistik, Sozialwissenschaft u. Psychologie). Athenäum Fischer 
Taschenbuch Verlag, Frankfurt a/M. 1973. 
6) Przedstawiłam jej wyniki na sesji IBL PAN: Ksenofobia a postawa otwar
ta, 25—27X11974. Referat nie wszedł do tomu materiałów z sesji: Swojskość 
i cudzoziemszczyzna w dziejach kultury polskiej, PWN 1973. 
7) E. P o l l o c k : Gruppenexperiment. Frankfurt a/M. 1955. 
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chodzi większa potrzeba konsolidacji, gdzie j a musi się zamienić 
w my, a ukonstytuowanie my musi prowadzić do opozycji my: 
wy // oni *). Taki mechanizm ma być znamienny dla społeczeństw 
i grup nieelastycznych, tj . ograniczonych kulturalnie. Tam też wy
stępują najostrzej typowe tendencje szukania tzw. kozła ofiarnego. 
Istotnym składnikiem stereotypu jest tendencja uogólniająca, a w jej 
świetle zrozumiała przyczepność stereotypowego myślenia do pojęć 
ogólnych z jednej strony, dotyczących złożonych grup np. ludzkich, 
zaś z drugiej strony do grup ludzkich jako środowisk hodujących 
wspólne przekonania. Wspólnota stereotypowych przekonań żerująca 
na wspólnocie społecznej grup, czyli ogólność stereotypu jest faktem 
istotnym dla badacza, ponieważ poddaje się ona empirycznemu za
biegowi technicznemu: jest wielkością mierzalną. Zatem istnieje co 
najmniej jedno obiektywne niezawodne narzędzie ogólne zdefinio
wania, ale i odkrycia szczegółowego konkretnego stereotypu, ponie
waż zachodzi rzeczywiste pokrewieństwo takich zjawisk społecznych 
jak wyobrażenia (image), nastawienie (Einstellung), przekonanie 
(Überzeugung), opinia (Meinung( i uprzedzenie — przesąd (Vorurteil) 
ze zjawiskiem stereotypizowania świata. Socjologia nie zdobyła się 
jednak dotąd na klarowne rozdzielenie zakresu tych pojęć. Quasthoff 
przeprowadza ostre cięcie między tym, co jako mgliste nastawienie 
lub jako bardziej konkretne przekonanie, przesąd i uprzedzenie tkwi 
w świadomości — a tym, co wyrażone lub wyrażame werbalnie jako 
stereotyp. Proponuje ona definicję następującą, biorąc jako punkt 
zaczepienia świadectwo dane prawdzie mimochodem przez socjolo
gów, którzy piszą: stereotyp jest wyrazem lub frazą użytą do scha
rakteryzowania grupy w sposób ogólny i abstrakcyjny bez oparcia 
w zdrowym rozsądku i badaniach naukowych 8) lub : „manifestacją 
językową uprzedzeń i przesądów staje się zwykle stereotyp werbal
ny" 9). Definicja Quasthoff brzmi: stereotyp jest werbalnym wyra
zem przekonania (Überzeugung) skierowanego na grupy społeczne 
lub na jednostkę jako członka tejże grupy. Stereotyp ma formę lo
giczną sądu, który w sposób nie zweryfikowany, z tendencją emo
cjonalnie wartościującą, przypisuje klasie osób określone właściwo
ści lub sposoby zachowań (ew. odmawia jakichś cech). Jest języko
znawczo opisy walny jako zdanie 10). 

Przegląd badań socjologicznych opisuje m. in. znany eksperyment 
Katza i Braly'ego (z lat 1933—1935), jego kontynuację przez Sodhie-
go i Bergiusa (1953) i badania Hofstättera (1960, 1970, 1971). Katz 
i Brały przebadali 100 studentów, każąc im przypisać odpowiednie 
przymiotniki (z listy zawierającej 84 pozycje, np. inteligentny, meto
dyczny, postępowy, jowialny, muzykalny itd.) dziesięciu grupom et
nicznym lub narodowym (Amerykanie, Chińczycy, Niemcy, Anglicy, 

* Zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w publikacjach językoznawczych — dwie 
ukośne kreski: // oznaczają, że rozdzielone przez nie człony tworzą opozycję. 
*) K. Y o u n g : Handbook of Social Psychology. London 1957, s. 500. 
*) B. B a d u r a : Sprachbarrieren, Zur Soziologie der Kommunikation. Stutt
gart 1971, s. 59. 
-•) Op. cit., s. 28. 
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Irlandczycy, Włosi, Japończycy, Żydzi, Murzyni, Turcy). Równolegle 
przeprowadzono inne ankiety (np. dotyczące popularności grup). Po
wrót Sodhiego i Bergiusa po 20 latach do tego problemu miał spraw
dzić trwałość wyników Katza i Braly'ego. Listę przymiotników roz
szerzono do 207 pozycji. Liczbę respondentów rozmnożono do 881, 
a listę typów wzbogacono o Hindusów, Polaków, Rosjan, Czechów, 
Francuzów i Hiszpanów, zaś Murzynów zacieśniono do amerykań
skich. Hoftstättern), przedstawiciel „szkoły frankfurckiej", zastoso
wał do badania stereotypu dyferencjał semantyczny Osgooda i przy
pisał stereotypowi funkcję normatywną! W świetle jego badań po
twierdzono naukowo narzucające się intuicyjnie podejrzenie, że ste
reotypy działają jako struktury sterujące zachowaniem i jako argu
menty przy podejmowaniu decyzji, np. : „Murzyni są leniwi, ergo nie 
zatrudnię Murzyna". „Kobiety nie umieją logicznie myśleć — ergo 
kobieta nie może zostać profesorem matematyki". „Chłopiec nie pła
cze — dlatego nie wolno ci płakać!" „Dziewczynka nie bawi się sa
mochodami — dlatego nie wolno ci się bawić samochodami!". Uka
zanie niebezpieczeństw wynikających z normatywnego charakteru 
stereotypu jest chyba dostateczną motywacją potrzeby zajęcia się 
nim. Stereotypy są potencjalnym zagrożeniem dla życia prywatnego 
(powodują konflikty psychologiczne) i społecznego (konflikty spo
łeczne). Istnieje ścisły związek między rasizmem a stereotypem, 
z którego rasizm czerpie soki żywotne. Droga przyjmowania się ste
reotypów w społeczeństwie prowadzi od dzieciństwa, jednak nie 
wcześniej niż po 4 lub 5 roku życia, kiedy dziecko, niezdolne jeszcze 
do samodzielnych sądów, nasiąka panującymi w rodzinie emocjami. 
Zanim się poznaje znaczenie denotatywne wyrazu, powstaje pod 
wpływem reakcji otoczenia zawisły od niej emocjonalny obraz ko
notacji semantycznej pojęcia: pająk jest złem, bo matka zachowuje 
się wobec niego tak, jakby był złem. Doświadczenie wynikające 
z późniejszych bezpośrednich kontaktów z desygnatem, rzadko, jak 
wykazują badania, nanosi poprawki na p r z e j ę t y stereotyp. Od
powiedź typowa na pytanie o zasadność stereotypu brzmi: nienawi
dzę wszystkich przedstawicieli tego narodu (np. Amerykanów), choć 
osobiście nie spotkałem takiego, którego bym nie lubił. 

Punktem wyjścia jest więc dzieciństwo — punktem dojścia wcie
lenie stereotypu do topiki „mojej" grupy społecznej. Analiza drogi 
przejmowania stereotypu w aspekcie klasowym wykazuje oczywistą 
relewantność tego kryterium. Wykryta zależność między statusem 
socjalno-ekonomicznym, stopniem wykształcenia a występowaniem 
stereotypów i ich „intensywnością" prowadzi do ustalenia stosunku: 
topika społeczna a stereotyp. Topos różni się od stereotypu szeroko
ścią zakresu tematyki. Stereotyp odnosi się tylko do grupy społecz
nej i wchodzi jako składnik do społecznej topiki warstwy lub klasy. 
W sprawie możliwości zmian stereotypów, uprzedzeń społecznych 
i szans wpływu na stereotypy zdania są podzielone. Dowodzi się raz, 

31) P. P. H of s t a t t e r : Das Denken in Stereotypen. Göttingen 1960, Sozial
psychologie, Berlin 1954, Gruppendynamik, Hamburg 1957, Psychologie, Frank
furt a/M. 1957. 
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że największy wpływ na zburzenie stereotypu ma kontakt osobisty 
z przedstawicielaimi danego narodu1 2) , innym razem kontakt oka
zuje się bezskuteczny, a nawet pogłębiający negatywny stereotyp. 
Większą rolę przypisuje się pogłębieniu poziomu intelektualnego 
w społeczeństwie. Istnieje też opinia o możliwości zmiany stereotypu 
lub jego przesunięcia pod wpływem faktów historycznych. Ale do
chodzi do niej jedynie pod warunkiem faktów skrajnie wyrazistych 
i bliskich naszemu spojrzeniu. Toteż wnioski o takich możliwościach 
wyciąga się zwykle z obserwacji skutków II wojny światowej, np. 
stosunek Amerykanów do Niemców i Japończyków uległ zmianie 
in minus, w Niemczech nastąpiła zmiana stereotypu Żyda in plus. 

Liczne cytowane przez Quasthoff przykłady mają różną wartość 
naukową. Są wśród nich wstrząsająco sugestywne. Taki jest przykład 
manipulowania stereotypem Rosjanina dla motywacji podwyższenia 
wydatków na zbrojenie w USA przeciw ZSRR. W wyniku tej mani
pulacji doprowadzono do zmiany stereotypu Rosjanina w obrębie 
6 lat (1942—1948)! I tak z 8 badanych cech np. cechę okrutny**) 
przypisywało Rosjaninowi w 1942 roku 9%, w 1948 50% bada
nych. Przykładem podobnym była taktyka Erharda, polegająca na 
utożsamieniu intelektualistów z komunistami, a tych z przemądrza
łymi nierobami (s. 95); indoktrynacji w RFN przeciw NRD (s. 95) itp. 

Inne przykłady wymagają korekty. Np. sąd, że bliskość przestrzen
na ma wpływ na jakość stereotypu, jeżeli się większość występują
cych tu problemów zwykło ilustrować swoistą opozycją „czarny" — 
„biały", żywą przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych; albo 
twierdzenie, że rzekomo negatywnemu stosunkowi Zachodu do 
wschodnioeuropejskich i azjatyckich narodów ma odpowiadać na 
stawienie pozytywne tychże narodów do Zachodu. Z natury rzeczy 
uogólnienie tak „grube", w dodatku nie sprawdzone od strony 
wschodniej, musi być fałszem. 

Wszystkie stereotypy dadzą się zdaniem Quasthoff uporządkować 
w czterech grupach s t ruktur syntaktycznych, autorka daje też pro
pozycję sformalizowanego zapisu logicznego 

1. Niemiec jest pilny = 'wszyscy Niemcy są pilni'***), 
2. Niemiec uchodzi za małomównego = (indykator illokucyjny)13) 

'twierdzi się, że wszyscy Niemcy są (jakoby byli) małomówni' = 
'możliwe, że...', 

12) Terapia kontaktu operująca jako środkiem i argumentem nowoczesną tu
rystyką to oczywiście śmieszne półśrodki. 
** Wyraz wyróżniony kursywą oznacza, że jest on przykładem ilustrującym 
zjawisko (językowe), o którym mowa w tekście. 
*** Wyraz lub wyrazy po przykładzie, ujęte w łapki, np. Niemiec uchodzi za 
małomównego 'możliwe, że Niemcy są małomówni' ocyganić 'oszukać' zawiera 
interpretację semantyczną, czyli znaczenie przykładu. 
13) Termin pochodzi od J. L. A u s t i n a , przedstawiciela szkoły pragmatycz
nej i twórcy teorii aktów mowy (rozwiniętej później zwłaszcza przez J. R. 
S e a r 1 e' a). Wg klasyfikacji Austina typ aktów illokucyjnych składa się 
z wariantów: verdictives, exercitives, commissives, behabitives (a shocker 
this), expositives. Odpowiadają one: wyrokom, rozkazom-radom (z wykony
waniem władzy włącznie), zobowiązaniom, aktom konwencjonalnym i komer.-
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3. mam wrażenie, że Niemcy są pilni = (indykator illokucyjny oso
bowy) '(ja) myślę (podejrzewam, przypuszczam), że...', 

4. typ tekstolingwistyczny, którego interpretacja wymaga uwzględ
nienia szerszego, ponadzdaniowęgo kontekstu: On jest Niemiec, 
ale jest bardzo miły, 'Niemcy są w zasadzie niemili', 'wszyscy 
Niemcy są w zasadzie niemili', 'choć jest Niemcem, jest miły', 
'skoro jest Niemcem, nie może być miły'. 

Zaproponowaną metodę analizy wypróbowała autorka na intere
sującym materiale. Był to materiał zebrany w zimie 1950/51 przez 
Instytut Socjologii we Frankfurcie (wśród współpracowników był 
„sam Adorno" s. 260) w sposób odbiegający od zwykle stosowanych. 
Tekst — bodziec prowokujący (Grundreiz) spreparowano tak, że po
ruszono w nim wszystkie newralgiczne w owym konkretnym czasie 
i konkretnym społeczeństwie problemy człowieka powojennego: po
czucie winy, stosunek do aliantów, antysemityzm itd. Tekst miał 
formę listu żołnierza amerykańskiego stacjonującego na terenach 
dzisiejszej RFN od końca wojny do sierpnia 1950. List odczytywano 
na kilkunastu spotkaniach towarzyskich w grupach osób sobie na
wzajem znanych1 4) . Rozpętane listem dyskusje nagrywano. Książka 
Quasthoff uwidocznia, że rozwiązanie problemów wynikających z uta
jonych i nieraz niebezpiecznych, a obiektywnie istniejących hodowli 
stereotypów w językach naturalnych możliwe jest tylko na podsta
wie uświadomienia sobie całego kompletu zagadnień. Należy do nich 
nie także, lecz przede wszystkim zagadnienie zakotwiczenia stereo
typów w języku. Bez naukowego zbadania s t ruktury semantycznej 
i na tury pragmatycznej tego zjawiska wysiłki zneutralizowania go 
nie będą skuteczne. Zatem problemem węzłowym jest głębokość za
korzenienia stereotypu w języku, a wtórnym, choć nie mniej istot
nym, jego klasyfikacja i formalizacja zapisu. 

Czy stereotyp należy do parole czy do langue? Opozycję de Saus-
sure'a zastąpiono unowocześnioną wersją o przynależności stereotypu 
do pary competence — performance, ustalonej przez Chomsky'ego. 
Jak wiadomo, Chomsky przyznaje rolę przedmiotu językoznawstwa 
kompetencji, co wymaga od językoznawcy dość wysokiego stopnia 
abstrakcji od faktów językowych. Mimo to Quasthoff wykazuje, jak 
stereotyp wchodzi ze względu na niektóre swe cechy do kompeten
cji 15). Przyczynę tego, że jako całość nie pasuje on dokładnie ani do 

tarzom metajęzykowym. Stereotyp najbliższy jest werdyktom. Sprawdzenie 
przydatności tego modelu wymaga konfrontacji z materiałem. 
14) Grupy ukazywały przekrój różnych warstw i klas społecznych, np. bez
robotni urzędnicy, rzemieślnicy, studenci; wieczór towarzyski z byłymi ofice
rami: 14 dyskutantów w tym 7 kobiet, dyskusja w domu prywatnym gene
rała a.D., zaproszeni stali goście domu! 
15) Przykładowe argumenty za przynależnością stereotypu do kompetencji: 
Zdanie Mój wujek Willy jest bardzo pruski jest niezrozumiałe bez uzupełnie
nia: Prusaków cechuje punktualność, zamiłowanie do porządku, dokładność 
(op. cit., s. 223). Takie uzupełnienie wbudowane jest w kompetencję języko
wą Niemca. Zdanie On jest Nadreńczykiem, co widać po jego robocie, jest 
niezrozumiałe, bo w kompetencji Niemca nie ma wyjaśnienia przypisującego 
Nadreńczykowi odpowiednie cechy (op. cit., s. 255). Komunikacja językowa 
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płaszczyzny competence ani do performance, widzi w niedoskona
łości dychotomii Chomsky'ego. Dychotomię tę proponuje uzupełnić 
w analizie językoznawczej o składnik pragmatyczny kompetencji. 

Założeniem mojej analizy było, że stereotyp wchodzi do proble
matyki językoznawczej, że sam język narzuca się wręcz jako punkt 
startu dla badań stereotypu i jako podstawa definicji konkretnego 
stereotypu. Eksperymenty socjologów opierają się przecież na ta
kich typowych narzędziach lingwistycznych, jak listy p r z y m i o t 
n i k ó w i pomiary dyferencjałem Osgooda. Służą one do ustalania 
znaczenia lub składników znaczenia wyrazu, np. jego konotacji se
mantycznej. Stereotypową konotację semantyczną nazwy narodowo
ści nazywam utajoną, ponieważ słowniki nie notują tego znaczenia 
wprost, lecz dostarczają przesłanek pośrednich, np. w postaci zano
towanych zwrotów i derywatów. 

Materiałem eksperymentu był język polski, a przedmiotem ko
notacja nadwyżkowa nazw narodowości obcych posiadających w ogó
le swoje stereotypy. Punktem wyjścia była dokumentacja słowni
kowa: „Słownik Warszawski" (SW), „Słownik języka polskiego" pod 
red. W. Doroszewskiego (SJP), „Słownik frazeologiczny" S. Skorupki 
(SP), „Nowa księga przysłów polskich" pod red. J. Krzyżanowskie
go (KP), czasem Linde (L) i Knapski (Cn). Punktem odniesienia było 
wyczucie językowe współczesnego Polaka. Sprawdzałam je w czter
dziestu kilku ankietach, z których 40 wypełnili studenci V i IV roku 
polonistyki na UJ i na Uniwersytecie Śląskim16). 

Na podstawie słowników łatwo stwierdzić, które nazwy naro
dowości mają stereotypy17). Odbicie tych stereotypów odnajdujemy 
bowiem 

1. w znaczeniach ubocznych hasła, np. Cygan II cygan, Kozak II ko
zak 'urwis', 'zuch', 'chwat' (SW), „przenośnie o żywym, śmiałym, 
chwackim chłopcu lub dziewczynie" (SJP), w odnotowanych przez 
słowniki zabarwieniach uczuciowych, np. Szwab; 

2. w istniejących zestawieniach frazeologicznych: a. z przymiotni
kiem pochodnym od nazwy narodowości buta niemiecka, cere
monie chińskie, bankiet czerkieski — 'lada jaki', czupryna, mina 
czerkieska18) 'zawadiacka', 'zuchowata', bieda kozacka, despera
cja kozacka (KP), odpowiedź moskiewska, słowo moskiewskie 
'krótka', 'stanowcza', ruski dar 'dawszy, upomnieć się o zwrot'; 

bez oparcia w kompetencji skazana jest na niepowodzenie. Inny przykład 
(cytowany za H а у а к a w ą) to użycie na terenach amerykańskich omówienia 
w stosunku do Meksykan czy kó w: „osoby mówiące po hiszpańsku", to nazy
wanie Żydów RFN „naszymi żydowskimi współobywatelami", to nazywanie 
Murzynów w USA „colored people", co wreszcie zastąpiono hasłem „Black". 
Щ W roku akad. 1970/1971. 
:7) Sygnałem, że stereotypu brak, jest oprócz braku odpowiedniej dokumen
tacji w słownikach odpowiedź na pytanie „Anglik"?: „mieszkaniec Anglii", 
„Amerykanin?" „Mieszkaniec USA", „obywatel Stanów Zjednoczonych" itp. 
Tak odpowiadają dzieci i młodzież (w moim eksperymencie do lat 18!). 
38) Stereotyp Czerkiesa zaginął; żadna z ankietowanych osób nie umiała nic 
powiedzieć o Czerkiesie, a niektóre miały kłopoty z pisownią nazwy. 
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b. z wyrażeniem przyimkowym, np. po jakiemuś robić coś: po 
czerkiesku 'nieporządnie', 'byle zbyć', 'kiepsko' (SW); 

3. w istniejących derywatach słowotwórczych od n. narodowości 
ocyganić 'oszukać', oszwabić, tatarować, kozaczyć (się) 'prowa
dzić się niemoralnie', o kobiecie: 'zostać matką nieślubnego 
dziecka' (już Linde), kozakeria (SW), kozakować 'pędzić kozacki 
t ryb życia', Żydówka, Zydzisko, Zydlak (SW); 

4. w znaczeniu niektórych przysłów, np. wmówić jak w Niemca 
chorobę lub jak w chorego jajko 'Niemiec jest hipochondryk', 
dla towarzystwa dał się Cygan powiesić 'Cygan jest solidarny 
i towarzyski', po rozum na Litwę, po pieniądze do Korony 'Li
twin jest rozumny, ale biedny', podobnie: w Litwie cztery dzi
wy: wiele pościeli bez piór, wiele trzewików bez skór, wiele 
miast bez murów, wielu panów bez gburów 'biedny', jeszcze się 
taki nie urodził, co by zbadał Litwina 'skryty', szczerość Litwina, 
stałość kobiet, poczciwość Żyda na nic się nie przyda 'chytry', 
mocne jak litewska wiara ' s tały '1 9 ; Azam ja Czech słowo trzy
mać? 'słowny'; 

5. w istnieniu niby synonimicznych nazw przezwiskowych; пр.: 
Niemiec = Szwab. Podejście do poczucia językowego od tej stro
ny uwalnia od sztucznego preparowania list przymiotników i na
rzucania utkanej z nich siatki na świadomość ankietowanych. 
Wyłuskujemy owe przymiotniki orzekające stereotypowo ze 
skostniałych struktur językowych i przymierzamy je do współ
czesnej kompetencji. Materiał tak uzyskany pozwolił stwierdzić, 
że w polszczyźnie istnieją lub istniały stereotypy: Niemca 
( + przezwiska Szwab, Prusak, Sas), Rosjaiima. ( + Moskal, Ru
sin), Żyda, Cygana, Francuza, Włocha, Węgra, Anglika, Hiszpana, 
Murzyna, Szwajcara, Szkota, Litwina, Chińczyka, Greka, Ukraiń
ca, Austriaka, Araba, Czecha, Czerkiesa, Tatara, Turka, Kozaka 
i oczywiście Polaka M). 

Procedura ankietowa składała się z czterech etapów. 
Po 1. pytani odpowiadali, co to jest np. Hiszpan, Cygan itd. na 

wszystkie hasła ustalone według słowników jako posiadające stereo
typ. Brak odpowiedzi u ponad 90*/o pytanych (np. Czerkies) lub 
praewaga odpowiedzi: „członek narodu...", „mieszkaniec kraju..." 
uznaję za dowód obumarcia stereotypu i brak konotacji semantycz
nej nazwy. 

19) Stereotyp Litwina przekazany przez tradycję w przysłowiach zaginął. Za
stąpił go wtórny: stary, lecz literacki (jako podpórki służą postaci: Jagiełło, 
Longinus Podbipięta, Mickiewicz). 
*•) Mimo iż stereotyp ten istnieje, wyłączam hasło Polak spod obserwacji, 
ponieważ konotacja zbyt szczegółowa i uczuciowa przerasta zakres nazwy 
i wymaga osobnej rozprawy. Do badania innych stereotypów ten oka<zuje się 
szczególnie przydatny w wypadku analizy stereotypów pozytywnych: grupy 
narodowościowe, którym się przypisuje stereotyp podobny do własnego rzadko 
bywają przedmiotem wrogości! Warto sobie zdać sprawę z tego, że stereotyp 
Polaka w obcych językach może się nie pokrywać z naszym w żadnym punk
cie. 
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Po 2. ankietowani odpowiadali na pytania o konotację wszystkich 
odnarodowościowych przymiotników (stereotypowych), пр.: chiń
skie. ..?, austriackie...'*, saska...! itd., które tworzą utarte zwroty {ce
regiele chińskie, gadanie austriackie, pierdolą saska)21). 

Po 3. Respondenci uzupełniali wybrane ze słowników elementy 
zwrotów typu „ceregiele...V, ,^amki...T' (hiszpańskie 'na lodzie'). 

Po 4. przypisywali na liście 55 przymiotników nosiciela każdej 
z wymienionych przymiotnikowych cech (np. „zdyscyplinowany?" — 
„Niemiec", „flegmatyczny?" — „Anglik". 

Po 5. wreszcie przypisywali dziewiętnastu rzeczownikom kwali
fikującym, a wybranym ze znaczeń zasygnalizowanych w słowni
kach, odpowiednią nazwę narodowości (np. „dandys?" — „Fran
cuz"). 

Po 6. Pytania dodatkowe dotyczyły znajomości odpowiednich przy
słów. 

Po konfrontacji uzyskanego w ankietach materiału z dokumen
tacją dawną okazało się, że trwałość stereotypu a także komplet ste
reotypów są względne. Stereotypy nie zmieniają się wprawdzie ra
dykalnie, ale konotacja nazwy ulega pewnym przesunięciom. Dzieje 
się tak prawdopodobnie na skutek wzmożonych kontaktów z danym 
narodem lub na skutek wygaśnięcia kontaktu. W wypadku wygaś
nięcia kontaktu pierwotny stereotyp zastępuje się kliszą literacką 
lub inną, wywołaną wpływem masowych środków przekazu. Grupa 
nazw ze stałą starą, dość bogatą, ale współcześnie zmodyfikowaną 
konotacją to: Niemiec, Żyd, Rosjanin, Cygan, Francuz, Włoch, Wę
gier, Anglik, Hiszpan, Murzyn. Nazwy ze stałą, lecz ubogą, zapo
życzoną konotacją to Szkot i Szwajcar. Stara konotacja zmieniona 
objawia się przez zubożenie: Ilustruje ją np. nazwa Litwin, Kozak, 
albo przez wzbogacenie: Chińczyk, Grek, Ukrainiec, Austriak, 
Czech. Nazwa Czerkies straciła konotację, zyskały ją nazwy: Ja
pończyk, Amerykanin i chyba Jugosłowianin. Omówię niektóre 
przykłady, uwzględniając zakorzenienie, wygasanie i narodziny. 

NAZWY O KONOTACJI STAREJ I STAŁEJ, ALE WZBOGACONEJ 

Niemiec: jest nazwą o tradycyjnie najbogatszej konotacji. Dowo
dzą tego liczne przysłowia i mimo braku derywatów o autonomicz-
21) Odrzucam z tego materiału wszystkie odpowiedzi mówiące o realnym, nie-
stereotypowym, choć ustalonym frazeologicznie znaczeniu, które wskazuje po 
prostu na pochodzenie przedmiotu, zwyczaju itp. пр.: kawa turecka, po tu-
recku, herbata angielska, chińska, porcelana chińska, saska, krata szkocka, 
ser szwajcarski itd., moskiewski wieczór, hołd pruski. Zresztą istnienie w ję
zyku zwrotu z przymiotnikami odnarodowościowymi, nawet w znaczeniu me
taforycznym nie zawsze dowodzi istnienia stereotypu narodowości Np. Egip
cjanin nie ma dla Polaka swojego stereotypu mimo przenośnego znaczenia 
zwrotów pochodzenia biblijnego: egipskie ciemności 'nieprzeniknione', e. nie
wola 'długa', 'przymusowe zatrzymanie kogo lub czego', e. plaga 'rzecz do
kuczliwa, nieznośna', e. robota 'mozolna, trudna' (aluzja do piramid; zwroty 
nie wywodzące się z Biblii: mumia e. 'milczący, poważny*, baranki e. 'wszy', 
księżniczka e. 'bezpodstawnie zarozumiała dziewczyna'. 
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nych przenośnych znaczeniach istnienie zastępujących te derywaty 
synonimów: Szwab, Prusak (Sas). Zabarwienie uczuciowe synoni
mów Szwab i Prusak jest tak mocne, że i wyczucie współczesnych, 
i kwalifikatory słownikowe „pogardliwa nazwa Niemca" każą je 
traktować wręcz jako przezwiska. 

Dokumentacja historyczna wydaje się jednak kłaść u podłoża 
niechęci, którą przesiąkły same nazwy, nieco odmienną motywację 
niż wyczucie językowe współczesnych. Etymologia nazwy Niemiec 
dowodzi, że narzucała się pierwotnie obcość, niemożność znalezie
nia wspólnego języka. Tkwi to wprawdzie nadal w ironicznym zwro
cie jasny jak filozofia niemiecka 'ciemny'. Ale większość odpowie
dzi na pytanie „(Jasny jak) filozofia...?" brzmiała „grecka". Z na
szego punktu jest to odpowiedź nieprawidłowa, potwierdzająca prze-
statrzałość, a może nieżywotność zwrotu. Zanikła również znajomość 
zwrotów siedzieć jak na niemieckim kazaniu, robić coś po niemiec
ku 'zbyt uczenie', 'niechętnie', pamięć przysłów „Gdyby nie ten der 
die das byłby ze mnie Niemiec", „włożył język pod niecki, umie 
mówić po niemiecku", „Gadajże z nim gadaj, kiedy on Niemiec" 
itd. (por. KP). 

Zwroty takie tłumaczy J. Krzyżanowski jako przypisujące Niem
cowi nieszczere perswazje, wykrętne tłumaczeniae). Z dwóch 
sprzecznych opinii: rozumny — głupi zwyciężyła druga. Niemiec 
zgłupiał w stereotypie. Osłabł sąd przypisujący mu wielki rozum 
(u Niemca ucz się rozumu, u Polaka cnoty). Pozostało natomiast 
przekonanie o rozwadze, praktyczności, solidności, pedanterii, pra
cowitości. Zapomniano niemal o skąpstwie i chciwości (Niemiec lep
szy od Żyda, bo i wody na gorąco nie da się darmo napić). Zapo
mniano o kłótliwości: zanikł zwrot niemiecka kłótnia 'bez powodu'. 
Zanikła znajomość przysłowia: Niemiec w radzie, koza w sadzie, 
wilk w oborze, białogłowa w urzędzie — na diabła to wszystko bę
dzie. Zapomniano o hipochondrii i dziwactwach (wmówić w kogo 
jak w N. chorobę; wystroił się jak Niemczyk; zakochał się jak diabeł 
w niemieckim ubiorze — tradycyjny strój diabła w bajkach to fra
czek niemiecki). Zbladł obraz Niemca żarłoka (Polski most, niemiec
ki post, włoskie nabożeństwo, wszystko to błazeństwo). Dziś widzi 
się w nim raczej opoja niż żarłoka. 

Wszystkie te cechy usunięto jednak we współczesnym poczuciu 
w cień przed innymi. Oto podsumowanie odpowiedzi, kolejność okre
śleń według częstości występowania w ankiecie: zbrodniarz, oku
pant, oprawca, hitlerowiec, gestapowiec, SSman, złoczyńca, sady
sta, barbarzyńca, bandyta, krzykacz, despota, pedant, „Übermensch", 
szkop, szwab, okrutnik, świnia; 
przymioty: bezwzględny, nieludzki, podły, okrutny, zarozumiały, 
surowy, ostry, zimny — czysty, dokładny, skrupulatny, pracowity, 
praktyczny, solidny, gospodarny, oszczędny — gruby, duży, głośny. 
22) W języku niemieckim istnieją dwa idiomy o znaczeniu wręcz przeciwnym: 
mit jemandem (einmal) deutsch reden 'powiedzieć prawdę prosto z mostu', 'po-
wiedzieć bez obsłonek' i das heisst auf gut deutsch' (powiem) szczerze, bez 
ogródek', zwroty te cytuje każdy obszerniejszy słownik. 
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Zestawienia z przymiotnikiem „niemiecki" (w układzie alfabe
tycznym): buta, filozofia, obóz, ograniczoność, precyzja, porządek, 
romantyzm, silą, terror; zestawienia nieoczekiwane: praca (miała 
być cygańska), tempo (miało być amerykańskie). 

Szwab według dokumentacji historycznej (SW) to pogardliwa na
zwa Niemca 'Niemczysko', szoldra, pluder, niedowiarek; karaluch; 
odmiana ziemniaka; występuje także w zwrotach: ma na mózgu 
szwaba, już mu zaś szwab siadł na mózg 'padło mu na mózg'; dery
waty: oszwabić, 'oszukać, okpić' (SW też | okraść). 

Dziś Szwab to: oprawca, hitlerowiec, pogardliwa nazwa Niem
ca, żołdak, brutal, sadysta, łotr, bydlak, świnia, zły człowiek, ban
dyta; szwaby 'robactwo'. Przymioty Szwaba: człowiek pozbawiony 
ludzkich uczuć, bezwzględny, okrutny, zly — rudy albo ryży, podły, 
chamski. Konotacja przymiotnika szwabski: natura, język. Derywat 
oszwabić nadal żywy w znaczeniu 'oszukać'. 

Prusak współcześnie: żołdak, zaborca, krzyżak; karaluch. Przy
mioty: zły, ostry, bezwzględny, żołnierz przesadnie karny. Zwroty 
z przymiotnikiem pruski albo prusacki: dryl, dyscyplina, mur, po
rządek, regulamin, rygor, reżim (buta). 

Sas — saski: król polski (August II i III), rozpustnik, pijanica, gru
bas, saski: wszystkie zwroty stare są żywe i dziś dwór, dobrobyt, 
ostatki, przepych, swoboda, zbytek — pierdoła. 

Wolno może uogólnić porównanie zaświadczonego w języku ste
reotypu z uzyskanym współcześnie tak: stereotyp Niemca niegdyś 
wzbudzający lekceważenie i niechęć, ale też respekt, zmienił się 
na taki, który wywołuje odrazę i strach, ale też respekt zmieszany 
z pogardą. 

2yd jest nazwą, której przenośne znaczenie niegdyś górowało 
nad pierwotnym. SW notuje: „przen. człowiek, którego religią pie
niądze, szachiraj, handlarz, kramarz, tadenciairz, człowiek wyracho
wany, lichwiarz, kutwa, skąpiec, chciwiec, zdzierca, wyzyski
wacz... przewisko Zyd niekoniecznie oznacza wyznawcę Mojżesza, 
dawane jest ludziom chciwym, przebiegłym, szukającym zysku я ) " . 
Wyrazy synonimiczne, lecz wyraźnie przezwiskowe, z kwalifikato
rem słownikowym „pogardliwy": parch, gudłaj, Mosiek, Icek. O mo
cy konotacji semantycznej tej nazwy narodowej świadczą liczne de
rywaty notowane przez słownikarzy wraz z towarzyszącym zabar
wieniem negatywnym. Np. żydostwo w 1. mu. ocenia SW jako 
absitractum 'szachrajstwo' i ilustruje przykładem: Wstydzili się, że 
po tylu zapowiedzianych dobmciaeh zjawiły się takie żydostwa. 

Współczesne wyczucie językowe dowodzi, że konotacja ta się 
skurczyła. Znaczenie wyrazu Żyd (przypisywana mu przebiegłość 
i chciwość) przesunęła się nieco bliżej pól znaczeniowych takich 

2S) Słowniki angielskie, np. Oxford Dictionary, podają jako drugie znaczenie 
wyrazu Jew: (as used by those who dislike Jews) greedy person; a miser; one, 
who makes hard bargains', a także derywat werbalny to jew: 'ocyganić, 'ubić 
z ceny' jako potoczne. 
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pojęć jak inteligencja i umiejętność. Dowodzą tego odpowiedzi w an
kiecie. Brak w nich starych zwrotów żydowskie zaraz — pańskie 
poczekaj 'nieprędko', żydowskie wykręty, żydowski świadek 'fał
szywy', sprzedajny', ż. polityka 'podstępna', po żydowsku 'nie po 
obywatelsku'', 'po szachrajsku', ż. jagody, ż. grzyb 'trujące', ż. nos 
'brzydki, za duży, garbaty'. Zamiast nich notuję w materiałach 
ankietowych: ż. głowa 'kupiecka, dobra', ż. wiara 'mocna' (miało być 
litewska), ż. targ 'co do grosza' (miał być cygański 'nieuczciwy', 
ż. bękart, ż. jarmark, ż. oczy 'piękne', liczmy się jak Żydzi 'dokład
nie'. 

Nie znaczy to, że nazwa zmieniła całe swoje zabarwienie na po
zytywne. Żyd dla współczesnych to: spryciarz, cwaniak, handlarz, 
niekatolik (!), sknera, więzień obozu koncentracyjnego ; plama w ze
szycie. Jego przymioty: targuje się o byle grosz, sprytny, przebie
gły, przemyślny, potrafi oszukać, skąpy, chciwy, zapobiegliwy, bo
gaty, praktyczny, inteligentny, bardzo zdolny, skryty, uparty, idea
lista, wierny, wierny wierze, cierpliwy, nieuczynny 24). 

Cygan nie ma synonimów. Jest to nazwa ewidentnie zabarwio
na, służąca doraźnie jako przezwisko. Dodatkowo podpiera jej żywy 
przezwiskowy charakter derywat (o)cyganić. Zasadniczo konotacja 
utrzymała się od najdawniejszych źródeł do dziś. Podobnie jak 
w słownikach jest w odpowiedziach na ankietę Cygan i dziś: oszu
stem, nierobem, kłamcą, złodziejem, człowiekiem bez domu, bruda
sem, włóczęgą, grajkiem, artystą, lekkoduchem. Jego przymioty: 
ciemnowłosy, muzykalny, żywiołowy, wesoły (!), beztroski, namięt
ny, sprytny. Uderza brak cech: solidarny, towarzyski, na które wska
zywały niegdyś przysłowia (Dla towarzystwa dał się C. powiesić) 
i górowanie otoczki romantyczno-stylistycznej nad dawniej się wy
bijającą niechęcią i nieufnością. 

Brak w poczuciu współczesnych znajomości zwrotów starych 
z przymiotnikiem cygański: targ (por. żydowski), kupno 'kradzież', 
ród 'bezecny' zamiast tego uzyskuję hiszpański, amerykański; śmia
ły jak Cygan. Żyją natomiast współcześnie stare zwroty: cygański 
żywot, życie, sposób, tryb bycia, muzyka, świat, poty, 'zimno, chłód, 
strach wywołany nieczystym sumieniem', nasienie, noc, nowe: fan
tazja, swoboda, niezależność, styl (np. sukienki) i zwroty: kłamie 
jak Cygan (jak z nut), kradnie, wędruje jak Cygan, czarny, smagły 
jak Cygan. 

u) Do pytania o znaczenie wyrazu Żyd wprowadziłam w ankiecie podpunkt: 
Żydówka. Niemal wszyscy respondenci zgodnie odpowiadają: niechlujna (jak 
Żydówka). Pozostałe cechy przypisywane Żydówce świadczą o braku jednej 
stałej koncepcji stereotypu: kobieta prześladowana w czasie II wojny świa
towej, brzydka — piękna, ładna, gadatliwa, uległa — dumna, czarnul(k)a, 
ma czarne piękne warikocze — nosi perukę, dobra żona, dobra matka (ma-
mele). Stereotyp męski zupełnie się z żeńskim nie pokrywa. 

2 — Zeszyty Prasoznawcze 
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NAZWY O KONOTACJI STAREJ I STAŁEJ, NIE POSIADAJĄCE SYNO
NIMÓW I ODPOWIEDNICH PRZEZWISKOWYCH WARIANTÓW: Anglik, 
Francuz, Hiszpan, Włoch, Węgier, Murzyn 

Anglik. Stosunek do tego pojęcia jest mieszaniną podziwu i po
czucia obcości 25). Humor angielski uznano za odmianę dowcipu ab
strakcyjną i trudną. Tradycyjnie przypisuje się Anglikowi niepojęty 
dla Polaka spokój (a. flegma). S W definiuje znaczenie wyrazu (!): 
'człowiek zimny, obojętny, flegmatyczny, wyrachowany' a także 
'mizerny' (blady jak śmierć angielska), 'delikatność' (wyjść po an
gielsku 26), a. piesek). Współczesny stereotyp rozszerzono o kilka 
określeń precyzujących smak i „ułożenie": wytworny, dystyngowa
ny, elegancki, przystojny, wysoki blondyn, chudy, sztywny, spokoj
ny, opanowany, zimny, snob. Współcześnie żywe zwroty z przymiot
nikiem: dawna a. flegma i nowe a. szyk, a. spokój. 

Hiszpan. Stereotyp Hiszpana jest i był pozytywny mimo nazw 
starych i znanych do dziś: h. but 'rodzaj tortury' , h. kołnierz 'cho
roba weneryczna'. Utrzymuje się dawne przekonanie o istnieniu 
przysłowionej dumy hiszpańskiej (dumny jak Hiszpan, dumny jak 
żebrak hiszpański), utrzymuje się znajomość zwrotów ironicznych 
zamki, wsie hiszpańskie 'na lodzie', 'projekty nierealne', ale ponie
waż jest to cecha mieszcząca się równie dobrze w stereotypie Po
laka, Polak odbiera ją jako sympatyczną, bliską. Dla współczesnego 
Polaka jest Hiszpan człowiekiem ognistym, namiętnym, pięknym 
(piękny jak H.), brunetem; jest agresywny, lecz honorowy, gorąco-
krwisty, bialozęby, patriota, fanatyk (także „fanatyczny katolik"). 
Hiszpania to kraj pięknych ludzi, toreadorów, korridy i Grenady. 
Grenada pojawia się w odpowiedziach na pytanie o Hiszpana, choć 
brak w nich Picassa. Tylko nieliczne stereotypy posługują się jako 
pomocniczym elementem nazwiskiem konkretnego człowieka. Hisz
pan do nich nie należy. 

Francuz. Również s tary i pozytywny jest stereotyp Francuza. 
I tutaj decydują o pozytywnym w ogólnym rozrachunku stereotypie 
podobieństwa do stereotypu własnego, a nie obiektywna dodatniość 
przypisywanych Francuzowi cech. Z dokumentacji starej, z języka 
i przysłów wyłania się Francuz, człowiek zwinny i zręczny, pomy
słowy (Co Francuz wymyśli, to Polak polubi), wybredny i delikat
ny (francuski piesek), fircyk, dandys, elagant, gagatek, człowiek 
umiejący używać życia (Żyje jak Pan Bóg we Francji 'rozkosznie, 
używa świata'). Współczesne wyczucie wyolbrzymia jednak w sto
sunku do dawnego wyobrażenie o' smaku francuskim : wdzięk, gust, 
smak, elegancja, moda, szyk я ) ; z lekką pobłażliwością i odrobiną 

") Polski stereotyp Anglika przeczy tezie socjologów, że tylko stereotypy bli-
sikie własnemu są pozytywne, a „obce" — negatywne. 
г6) W języku angielskim to take French leave, w niemieckim sich auf fran
zösisch empfehlen 'wyjść potajemnie, nie pożegnawszy się'. 
!7) Francuzka ma stereotyp nieco uboższy: piękna, ładna, wytworna, eleganc
ka, zalotna, namiętna, pełna wdzięku, szczupła, kokietka. 
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lekceważenia ocenia się przydatność w miłości: namiętny, idealny 
kochanek — amant, filut, flirciarz, podrywacz. W 90°/o odpowiedzi 
znalazł sdę zwirot kochać po francusku. Inteligencja ma się objawiać 
głównie w życiu towarzyskim: inteligentny i dowcipny, wymowny, 
wesoły, lekki, zadufany, powierzchowny. Ale poza tym, i to chyba 
nowe, a także obce stereotypowi Polaka, nazywa się Francuza pe
dantem i człowiekiem mówiącym tylko o polityce i „forsie" 28). 

Włoch. Tradycja przypisuje mu kilka cech, o których się dziś 
już w związku z tą nazwą nie myśli, np. uczoność (Co Wioch to 
doktor; We Włoszech się uczyć, w Niemczech oblóczyć, we Francji 
dysputować, w Polsce bankietować), umiejętności dobrego rzemieśl
nika (Co Polak to szlachcic, co Niemiec to kupiec, co Wioch to rze
mieślnik itd.), umiarkowany spryt (Polaka Niemiec, Niemca Wioch, 
Włocha Hiszpan, Hiszpana Żyd, Żyda tylko diabeł oszuka). Jeszcze 
Jan Stanisław Bysitroń й) odczytuje z tradycji literackiej obraz Wło
cha jako człowieka uosabiającego kilka sprzeczności : mądrość, naukę, 
umiejętności techniczne, przebiegłość, interesowność, kuglarswo, po
wierzchowność elegancji i zniewieściałość. „Obraz ten, który wytwo
rzył się chyba już wcale wyraźnie w XVI w., utrzymał się w ogól
nych zarysach do dziś dnia". Z czasem jednak, po upadku renesan
sowych wpływów politycznych i kulturalnych włoskich stereotyp 
przeciętnego Włocha się zmienia: „Włoch staje się kupcem i szarla
tanem". Z wojen austriacko-włoskich, znanych Polakom zaboru 
austriackiego, wypływa obraz Włocha podstępnego i tchórzliwego, 
choć żyjącego w pięknym kraju wśród pięknych dziewcząt (W Pol
sce jeść, w Węgrzech pić, w Niemczech spać, a we Włoszech gacho-
wać KP). Przysłowia przypisują Włochowi pogodę (Polak do kordą, 
Włoch do akorda 'zgody'), muzykalność (Włoch do lutni, Rusin do 
bałamutni). 

Współczesny stereotyp utracił przymiot uczoności, zyskał urodę. 
Po kilkunastu definicjach, powtarzających się z dużą regularnością: 
podrywacz, awanturnik, gaduła (i beksa!), uroczy szaławiła, brunet, 
śpiewak — występuje w ankietach kilkakrotnie jako epitet: reżyser. 
Przymioty Włocha współczesnego określają przymiotniki: smagły, 
przystojny, gościnny, wesoły, beztroski, zmysłowy, z temperamen
tem, rozśpiewany, rozkrzyczany, tchórzliwy (Po to Bóg stworzył 
Włocha, by Austriak miał kogo bić), kłótliwy, gadatliwy, gruby, bru
dny, leniwy. 

Węgier wg S W to 'kramarz wędrowny, handlarz domokrążny' 
(„pierwotnie narodowości węgierskiej"), także (s)węgier 'wrzód u by
dła', węgry 'choroba zajęcy', 'krosty, trądzik'. Współczesny stereotyp 
polski Węgra jest wyłącznie pozytywny i to znów na zasadzie po
dobieństwa 'do Polaka. Odpowiedzi w ankiecie brzmią: bratanek Po-

2 8 ) W wielu odpowiedziach otrzymuję na pytania o Francuza: Paryż. Brak 
nazwiska człowieka. Klisza Francuza nie wymaga podpórek, a najpopular
niejsze postaci (de Gaulle, Sartre) nie pokrywają stereotypu. 
29) Por. Komizm (1939), s. 396—400. 

2« 
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laka, bratanek do szabli i szklanki, „Polak" po prostu, zawadiaka, 
przyjaciel, brunet. Przymioty wymienia się nieliczne, ale są one 
stałe, powtarzające się w każdej odpowiedzi : gościnny, przyjacielski, 
honorowy, sympatyczny. 

Murzyn. Tradycyjny stereotyp Murzyna przedstawia go jako 
czarnego, ciężko pracującego, źle zarabiającego i wyzyskiwanego 
człowieka. Do starych zwrotów (Murzyn zrobił swoje, M. może 
odejść; biały Murzyn 'ciężko pracujący i wyzyskiwany', pracuje jak 
M. 'ciężko'), dołącza się nowy, powojenny: zdawać egzamin na Mu
rzyna 'za kogoś'. Stereotyp współczesny rozdwaja się jednak na 
dwa skrajne warianty: 1. czarnuch, brzydal, leń, brudas, niewolnik 
pogardzany i wyzyskiwany, świntuch, półzwierz, „ludożerca", śmier
dziel — 2. tajemniczy, niezrozumiały, reprezentujący coś obcego, 
egzotycznego, ale fascynującego (jazz i muzykalność)30). 

NAZWY O KONOTACJI STAREJ, STAŁEJ, UBOGIEJ: Turek, Tatar, Szkot 
i Szwajcar 

Turek nie zmienił swojej starej konotacji: głupi (SJP: „Turek" 
o kimś nic nie umiejącym, w niczym się nie orientującym), biedny 
(goły jak światy turecki), niezrozumiały, obcy (siedzieć jak na tu
reckim kazaniu). Zginęło jednak znaczenie zwrotu notowanego jesz
cze przez SW: rządzić po turećku 'despotycznie': Turek w ankie
tach współczesnych jest zaprzeczeniem despoty: człowiek ociężały, 
safanduła. 

Tatar. Stereotyp jest stary i utrzymuje się jako abstrakcja poży
wiana przez literaturę (Sienkiewicz). Zaginął derywat tatarować 
(SW) 'ćwiczyć, łoić, batożyć, katować', zachował się zwrot po tatar
ska (SJP) 'dziko'. Tatar, choć to mglista abstrakcja, ma stereotyp 
najeźdźcy, dzikusa, człowieka okrutnego, na koniu, małego, ruchli
wego, złośliwego, zawziętego, tajemniczego, prowadzącego koczowni
czy, lecz pozbawiony romantycznej (cygańskiej) otoczki tryb życia. 

Szkot i Szwajcar mają konotację starą i stałą, która jest wyni
kiem stereotypu powielanego międzynarodowo i należy właściwie 
bardziej do problematyki internacjonalnych konotacji nazw naro
dowych, dopraszających się zresztą o studia porównawcze. Na ste
reotypie Szkota zaważyło obiegowe międzynarodowe dowcipkowanie 
o skąpstwie szkockim (chciwy, skąpy, oszczędny, zamknięty w so
bie, dzielny, zacięty). Jeszcze SW notuje pod hasłem Szkot jako 
wymarłe (już wtedy) znaczenie: 'przekupień, handlarz, domokrążca'. 

Szwajcar jest dla współczesnego Polaka, ale i Europejczyka 
zegarmistrzem, portierem, odźwiernym, gwardzistą-slużącym w ho
telu, kimś gospodarnym, rozsądnym, uczciwym, czystym, niegościn
nym i skąpym. 
so) Znów wbrew tezie socjologów, że obcość wywołuje wrogość! 
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NAZWY O KONOTACJI STAREJ ZMIENIONEJ: Chińczyk, Grek, Austriak 

Chińczyk. Pierwotnie wyraz miał znaczenie przenośne związa
ne ze stereotypem dawnego Chińczyka 'człowiek upornie trzymają
cy się przestarzałych form' (SW), 'człowiek przesadnie przestrzega
jący form towarzyskich' (SJP). Znaczenie to zaginęło mimo utrzy
mujących się zwrotów frazeologicznych chińskie ceremonie, eh. ce
regiele 'przesadne grzecznościowe formy'. Derywat chinszczyzna ma 
dziś dwojakie znaczenie: 1. 'przesadna grzeczność', 'zagmatwany, nie
zrozumiały sposób wyrażania się', 'coś — czego nie można zrozu
mieć'; kiedyś było trzecie: 3. 'brak gustu, uporczywe zamiłowanie 
w dziwactwach' (SW). Chiński mur stał się nazwą przenośną prze
szkody nie do przebycia. 

Mimo trwałości znaczenia zwrotów pochodnych od wyrazu Chiń
czyk stereotyp wyraźnie się zmienił. Utracił cechę przesadnej, 
upartej konserwatywnej ceremonialności. Wyraz chinszczyzna prze
stał oznaczać rzecz niegustowną, stracił trzecie znaczenie. Współ
czesny stereotyp rozszerzono o strach, podziw i obecność Mao Tse 
-tunga. 

Odpowiedzi na ankietę brzmią: Chińczyk-wróg, żółte niebezpie
czeństwo, fanatyk, człowiek mały, skośnooki, ruchliwy (choć może 
być otyły), uprzejmy, zdolny do wyrzeczeń, pracowity, cierpliwy, in
teligentny, katastrofista, niezrozumiały, zawiły, trudny, człowiek po
zbawiony osobowości, Мао Tse-tung. Tu spotykamy w stereotypie 
narodowości imię własne konkretnego człowieka. Imię własne funk
cjonuje jako podpórka uzupełniająca kliszę, do której brak danych 
ogólniejszych. Nazwa synonimiczna w stosunku do podstawowej 
(Chińczyk) jest jak zawsze w wypadkach, kiedy synonim w ogóle 
istnieje, przezwiskowa: żółtek. 

Grek. Ma stereotyp tradycyjnie skromny. Przysłowia i frazeolo
gia przypisują mu piękny profil (grecki nos), spryt, przewrotność 
(udawać Greka 'udawać głupiego dla zmylenia przeciwnika'), nie
stałość (grecka wiara: „grecką wiarą zowiemy, kiedy nas kto brzyd
ki uwiedziony, przysięgłszy, oszuka"). Stereotyp współczesny przed
stawia Greka jako odważnego bohatera, spryciarza, człowieka dosko
nale zbudowanego i pięknego, z temperamentem, muzykalnego, mą
drego, a nawet uczonego. Pojawiły się nowe zwroty: ale z niego 
Grek 'odważny', dawniej znaczenie to reprezentował Kozak; i zgry
wać Greka jako wariant do udawać Greka. Jako podpórka do ste
reotypu pojawia się dziwna, bo ze stereotypem nie uzgodniona po
stać: Onassis (czasem Zorba). 

Austriak utkwił we frazeologii przez austriackie gadanie 'bez 
sensu, nie do rzeczy, głupie, głupstwa', austriackie wojsko 'niedo
łężne'. Współczesny obraz Austriaka opiera się na legendzie o „daw
nej dobrej Austrii", przyjmowanej z przymrużeniem oka, na pod
pórce imienia własnego konkretnego człowieka, a jest nim Franci
szek Józef, i przypisuje Austriakowi kilka zalet: uśmiechnięty, życz
liwy, pogodny, ale i stanowczy, dostojny. 
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STEREOTYPY CAŁKIEM NOWE 

Można ich znaleźć kilka. Ale właśnie ze względu na ich nowość, 
należałoby zbadać większą liczbę niż ta, która może wystarczy 
do potwierdzenia stereotypów dawnych, stałych i nawet tych po
dejrzanych o przesunięcia. Takim nowym, domagającym się szcze-
gółowszego zbadania stereotypem jest z pewnością Jugosłowianin. 
Nie przeprowadzałam tych badań. Zebrałam przykładowo materiał 
dla dwóch, których nowe istnienie wydaje się najoczywistsze. Jest 
to Amerykanin i Japończyk. 

Amerykanin. W S W odnajduję tylko martwy już i nie znany 
dziś zwrot patrzeć po amerykańsku 'z ukosa, spod oka'. Nie wiem, 
skąd się wziął i dlaczego zaginął. Nowe zwroty w SJP z przymiot
nikiem amerykański: na amerykańską skalę 'z rozmachem', a. hum
bug, a. blaga, a. tempo 'szybkie', a. złoto 'gorszej próby, tombak', 
i zwroty wypełniające funkcję synonimów jeszcze nie przezwisko
wych, ale już lekceważących: Wujaszek z Ameryki, ciocia z Amery
ki 'zamożny', 'ma wielkie, a bliżej nieokreślone źródło dochodu'. 
W stereotypie współczesnej młodzieży miesza się podziw z pogardą 
i lekceważeniem. Amerykanin to: materialista, bogaty człowiek, czło
wiek interesu, praktyczny, zapobiegliwy, ograniczony, cyniczny, wy
godny, wysportowany, posiadacz samochodu. Także w żywym języ
ku i odczuciu języka mówionego funkcjonują zwroty Wujaszek 
z Ameryki, kuzyn z Chicago jako przezwiskowe dla przedstawicieli 
Polonii. 

Zwroty z przymiotnikiem amerykański, w mówionym języku 
współczesnym żywe, oskarżają Amerykanina o brak gustu: a. chała, 
a. gust 'brak gustu', 'niegustowny', a. szmira, o blagierstwo: a. blaga, 
a. blichtr, a. zadufanie, a. styl (sposób) bycia i przypisują mu roz
mach: a. tempo, a. bogactwo31). 

Japończyk ma stereotyp międzynarodowy, przejęty z relacji ob
cych, modnych w świecie. Ma według nich Japończyk być człowie
kiem pracowitym, inteligentnym, zapobiegliwym, dokładnym, pre
cyzyjnym, uprzejmym, tajemniczym, nieodgadnionym („dla nas"). 

WNIOSKI 

1. W poczuciu językowym Polaka istnieje kilka nazw narodo
wości o konotacji starej, stałej, ale nieco zmodyfikowanej. Na 
stopniową modyfikację wywierają wpływ bieżące, ale nie ostatnie 
fakty historyczne. Przykłady takich modyfikacji stanowią nazwy 
Niemiec, Żyd. Takie nazwy, o bogatej konotacji, mają zwykle 
31) Na tle nowego stereotypu Amerykanina interesujący jest stereotyp Kanady: 
raj, ziemia obiecana, współczesna Arkadia, symbolizuje dostatek, obfitość, 
bogactwo, w SJP z kwalifikatorem „żart", fcraj miodem płynący, coś dale
kiego, nieosiągalnego, nieosiągalnie pięknego'. Brak stereotypu Kanadyjczyka 
potwierdza się także w ankietach. 
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swoje synonimy, które dźwigają główny ciężar negatywnego za
barwienia emocjonalnego. Synonimy są prawdopodobnie mniej 
trwałe niż same nazwy pierwotne: w związku z modyfikacją zna
czenia wyrazu Żyd giną jego przezwiskowe odpowiedniki: Mosiek, 
Icek, gudlaj. 

2. Nazwy o konotacji starej, nieco uboższej, nie posiadające sy
nonimów mają skłonność do zachowywania konotacji. Wydaje się, 
że jej stałość wiąże się z brakiem wyraźnego zabarwienia nega
tywnego. Przykłady takich nazw: Anglik, Hiszpan, Francuz, Włoch, 
Węgier, Murzyn. 

3. Nazwy o konotacji starej, bardzo ubogiej są w swoich zna
czeniach stałe bez względu na zabarwienie negatywne. Np. Turek, 
Tatar, Szwajcar, Szkot. Brak bezpośrednich kontaktów z narodem 
wpływa na utrzymanie się starego, często międzynarodowo powie
lanego znaczenia nazwy. 

4. Nazwy o konotacji starej mogą swą konotację zmieniać w spo
sób dość skrajny przy braku lub wygaśnięciu bezpośrednich kon
taktów na podstawie wtórnych informacji. Taki los spotkał nazwy 
Chińczyk, Grek. 

5. Nazwa może zyskiwać konotację semantyczną, której jej nie
gdyś brakowało, w związku z ruchliwością noszącego ją narodu, 
jego wejściem w modę. Stereotyp polski jest wtedy albo wtórnym 
odbiciem stereotypu panującego międzynarodowo, np. dla Japoń
czyka, albo przy zaistnieniu dostatecznych kontaktów jest on ste
reotypem międzynarodowym zmodyfikowanym na podstawie włas
nych, narodowych doświadczeń, np. Amerykanin. 

6. Jak wynika z analizy przykładów, nazwa narodowości może 
mieć dwie funkcje: nazwy własnej i nazwy niemal pospolitej. Ko
notacją semantyczną nazwy funkcjonującej jako pospolita jest od
powiedni stereotyp narodu. Bogactwo lub ubóstwo takiej konota
cji zależy od bogactwa stereotypu. Bogate stereotypy wymagają 
synonimów nazwy narodowej. 

7. Synonimy nie są neutralne, ze względu na swoje mocne za
barwienie uczuciowe funkcjonują jako przezwisko. Stereotyp bo
gaty jest więc (choćby z racji tego, że wymaga synonimu, zawsze 
negatywnego) negatywny. Jeżeli stereotyp jest bogaty, a nazwa 
narodu nie ma synonimu, znaczy to, że ona sama może spełniać 
funkcję przezwiska (Cygan). 

8. Żeńska forma nazwy narodowości nie podlega stereotypowi 
nazwy narodu, choć może mieć pewne cechy znaczenia ogólnej 
nazwy męskiej (Cygan, Cyganka). Niektóre nazwy narodowości 
w ogóle nie mają formy żeńskiej, np. Tatar (+ Tatarka ****), Moskal 
(+ Moskalka), Prusak (+ Prusaczka), Sas (+ Saska). Liczne formy żeń
skie od nazw narodowości funkcjonują jako nazwy nienarodowe, 

Znak + przed wyrazem lub zwrotem oznacza, że jest on tworem sztucz
nym, hipotetycznym, w rzeczywistości nie istniejącym w języku. 
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np. amerykanka 'łóżko, fotel', angielka 'krzywica', finka 'nóż', hisz
panka 'choroba', japonka 'obuwie gumowe, klapka', kanadyjka 'kurt
ka', niemka 'grzyb', tatarka 'kasza', węgierka 'śliwka'. 

9. Stereotypy pokoleń nie są sobie równe, zmieniają się stop
niowo i niepostrzeżenie, co znajduje m. in. wyraz w zakłóceniach 
utartych związków frazeologicznych z wyrazami pochodnymi od 
nazw narodowości lub samymi nazwami narodowymi. 

10. Przy konstytuowaniu się nowego stereotypu lub przy wpro
wadzaniu korekt do stereotypów starych istotną rolę odgrywają 
klisze osobowe powielane przez środki masowego przekazu, przez 
film i literaturę. Konkretna osoba lub postać historyczna staje się 
podpórką stereotypowego uogólnienia, zwłaszcza przy braku in
nych danych empirycznych, np. Chińczyk — podpórka Mao Tse 
tung, Litwin — podpórka stara, litenackia — Mickiewicz, Podbipięta, 
Grek — Onassis, Zorba. 

Wyliczone przykładowo wnioski nie są najważniejsze (przykłady 
społecznej szkodliwości stereotypów przypomina Quasthoff). Nie 
byłoby ich bez życzliwej pomocy osób ankietowanych. Ale sam fakt, 
że godzą się one (przyznaję, że nierzadko z oporami) odpowiadać 
na pytania z gotową presupozycją, raczej negatywną, często prze
niesioną dosłownie żywcem ze średniowiecza, uzna chyba każdy 
humanista za alarmujący sygnał trudnego problemu naukowego. 
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A. Zestawienia frazeologiczne z przymiotnikiem odnarodowościowym 

Rzeczownik — podstawa 
grupy frazeologicznej 

abszyt 
awantura, -y 
bankiet 
blaga 
buta 
ceregiele 
ceremonie 
dar 
filozofia 
flegma 
gadanie 
humor 
kazanie 
kłótnia 
kupno 'kradzież' 
miesiąc, pacierz 
odpowiedź 
pierdoła 
poty 'kradzież' 
praca 
ród 
sąd 
targ 
tempo 
wiara 
wsie 
zamki 
życie 
żywot 

Prawidłowe, tradycyjne 
przyporządkowanie 

niemiecki 
arabskie 
(czerkieski) *) 
amerykańska 
niemiecka 
chińskie 
chińskie 
(moskiewski; ruski) 
niemiecka 
angielska 
austriackie 
angielski 
niemiecki, tureckie 
(niemiecka) 
(cygańskie) 
ruski 
(moskiewska) 
saska 
cygańskie 
niemiecka 
cygański 
(moskiewski) 
(cygański) 
amerykańskie 
(litewska) 
hiszpańskie 
hiszpańskie 
cygańskie 
cygański 

Nieprawidłowe lub nowe 
przyporządkowanie 

włoskie, amerykańskie 
amerykański, francuski 

angielskie, watykańskie, 
włoskie 

hiszpański 
grecka 
chińskie, włoskie 
francuski 
polskie, rzymskie 

czeska, z Kłobucka 
polska, szwajcarska 
amerykański, hiszpański 
magdeburski turecki, żydowski 

'co do grosza' 
japońskie, niemieckie 
żydowska 'mocna' 
rosyjskie 
francuskie, włoskie, (Yale) 
francuskie, rosyjskie 
amerykański 

*) Przymiotnik w nawiasie znaczy, że ankieta nie dostarczyła sugerowanych 
przez słowniki znaczeń przenośnych (frazeologicznych). 

B. Stereotypowe przyporządkowanie niektórych nazw epitetowych nazwom 
narodowym 

Epitet 

oszust 
szalbierz 
szachraj 
krętacz 
kłamczuch 
zdzierca 
lichwiarz 
wyzyskiwacz 
żarłok 
opój 
hulaka 
gagatek 
fircyk 
dandys 
pyszałek 
zawadiaka 
dziwak 
flegmatyk 
konserwatysta 
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С. Stereotypowe przyporządkowanie cech niektórym nazwom narodowości *): 
cechy wywołujące a. strach, b. rezerwę, с respekt, d. zaufanie, e. sympatię, 
f. obawę, g. pogardę, h. lekceważenie 

Cechy 

a.
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okrutny 
surowy 
bezwzględny 

zimny 
obojętny 
nieprzejednany 
uparty 

stanowczy 
śmiały 
dumny 
ponury 
ciężki 
poważny 

posłuszny 
zdyscyplinowany 
rzetelny 
pracowity 
praktyczny 
akuratny 
słowny 
stały 
wierny 
dobry 
poczciwy 

uczuciowy 
wylewny 
wesoły 
dowcipny 
towarzyski 
rozrzutny 
próżny 
elegancki 
wybredny 
ma gust 
piękny 
zwinny 
inteligentny 
sprytny 
bystry 

przebiegły 
chytry 
kłamliwy 
podstępny 
fałszywy 

nieufny 
tchórzliwy 
skryty 
skąpy, wyrachowany 

bez gustu 
bez dowcipu 
głupi 
rozlazły 
lada jaki 

H | Ż | F 

"r 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

— 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

С An 

__. 

+ 

+ 
+ 
+, 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

Wł 

— 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

W e ' Ja 

— 

+ 
+ 

+ 
+ 
-f-

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

Ch 

— 

+ 

+ 

+ 

Ï 

+ 

+ 

+ 

fi | H 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Ju 

— 

+ 

+ 

Au | Sz ! St | Лт 

— 

+ 

— 

4-

4-

+ 

— 

+ 

+ 

-

+ 

7 

(P) 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
4-
+ 
+ 
4-
4-
4-

4-
4-
4-

4-

*) Rozwiązanie skrótów N = Niemiec, Ż = Żyd, F = Francuz, С = Cygan, 
An = Anglik, Wł = Włoch, Wę = Węgier, Ja = Japończyk, Ch = Chińczyk, 
T = Tatar, G = Grek, H = Hiszpan, Ju = Jugosłowianin, Au = Austriak, Sz = 
= Szwajcar, St = Szkot, Am = Amerykanin, (P) = Polak. 
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PAWEŁ DUBIEL 

ANALIZA PORÓWNAWCZA 
RECENZJI. KSIĄŻEK 

W PERIODYKACH PRASOZNAWCZYCH 
(Journalism Quarterly, Publizistik, Zeszyty Prasoznawcze 1958—1975) 

Porównanie recenzji książkowych w 3 czasopismach: 
sztandarowych dla burżuazyjnego prasoznawstwa kwar
talnikach JOURNALISM QUARTERLY oraz PUBLIZI
STIK i marksistowskich ZESZYTACH PRASOZNAW
CZYCH podjęto świadomie i celowo. Chodziło bowiem 
nie tylko o analizę aktualności i tematyki publikowa
nych recenzji, lecz także o stwierdzenie, czy i jak szer
mowanie na Zachodzie hasłem „swobodnego przepływu 
informacji" znajduje odbicie w przypadku dwustronnego 
przekazu wiadomości o dorobku naszej dyscypliny. 

Wstąp 

Przysłowiowa „lawina informacji", będąca przedmiotem zarówno 
bieżącej publicystyki jak też źródłowych opracowań, przejawia się 
między innymi — a może przede wszystkim — w trudnym wręcz 
do uchwycenia, stale postępującym przyroście wydawnictw książko
wych. O ile w r. 1955 ich światowa produkcja wyniosła 285 tys. ty
tułów, to w 1971 prawie się podwoiła do 548 tys.1). W Polsce w la
tach 1960—1973 liczba wydawnictw ogółem wzrosła z 6879 do 10 744, 
podczas gdy w tym samym okresie wydawnictwa naukowe przekro
czyły podwojenie, osiągając 3919 tytułów wobec 1917 2). Rytmiczny 
trend wzrastający zanotowano w krajowym edytorstwie książek nau
kowych, fachowych i podręczników szkół wyższych: gdy w pięcio
leciu 1961—1965 średnia roczna wynosiła 5122 tytuły, to w pięcio
leciu następnym 6350, a w samym r. 1973 już 7166 pozycji3). 

') UNESCO Statistical Yearbook 1972, s. 714. 
2) Rocznik statystyczny GUS 1974, s. 544 — tab. 1. 
8) Ruch wydawniczy w liczbach 1973, s. 80 — tab. 39. 
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Nie bez racji mówi się zatem o lawinie czy zalewie informacji. 
Trudno przy tym przewidzieć tamę dla tego zjawiska i chyba nawet 
nie sposób racjonalnie ją postulować, nie widząc środka zaradczego 
mogącego skutecznie oddzielić publikacje nowatorskie od powielają
cych, poszukiwane od zalegających półki biblioteczne i księgarskie. 
W tej sytuacji coraz ważniejszą rolę spełniają wszelkiego rodzaju 
przewodniki, informatory, przeglądy wydawnicze — a wśród nich 
recenzje książkowe. 

W niniejszej analizie zajmujemy się wyłącznie recenzjami ksią
żek przedstawionych w 3 wybranych czasopismach prasoznawczych, 
a więc wydawnictw — jak należałoby sądzić — traktujących głów
nie o dziennikarstwie i jego uogólnionej, prasoznawcze] refleksji. 
Liczba takich książek w żadnym z krajów, z których pochodzą ana
lizowane pisma (PRL, RFN, USA) nie została ściśle uchwycona. Dla
tego też analizie niniejszej brakuje istotnego punktu odniesienia: sto
pnia, w jakim recenzje informują o rzeczywistym stanie produkcji 
wydawniczej. Można by się wprawdzie pokusić o wyodrębnienie 
książek prasoznawczych z corocznej „Polskiej bibliografii adnoto-
wanej wiedzy o środkach masowego komunikowania..." wydawanej 
od 1965 r. przez OBP oraz z odpowiednich bibliografii zagranicznych, 
ale zabieg ten wykraczałby poza temat niniejszej pracy. Chodziło 
w niej bowiem jedynie o uzyskanie ściśle określonych informacji bę
dących wynikiem „porządkowania liniowego" elementów4), tu: re
cenzji książkowych ogłoszonych w dobranych celowo periodykach. 
Autor podjął tę pracę świadomy, że ma ona bardziej charakter ana
lizy naukometrycznejs) niż typowej analizy zawartości czasopism. 

Jeszcze ostrzej trzeba podkreślić świadomość fundamentalnej róż
nicy między programowymi założeniami polskiego kwartalnika re
dagowanego w oparciu o marksistowską metodologię naszego so
cjalistycznego prasoznawstwa — a czasopismami zachodnimi, kieru
jącymi się teoriami burżuazyjnej wiedzy o prasie i podlegającymi 
niewątpliwie prawom kapitalistycznego rynku wydawniczego. Ocze
kiwano, iż wyniki analizy wykażą przy porównaniu niektóre istotne 
przeciwieństwa ideowo-polityczne w tym zakresie. 

Założenia badawcze 

Celem analizy było ilościowe porównanie recenzowanych książek 
w kilku czasopismach praisoznawczych pod względem: 

• aktualności informacji, czyli szybkości ogłoszenia recenzji w ze
stawieniu z datą edycji książki, 

# zakresu informacji o książkach zagranicznych na tle krajowych, 
Ф problematyki recenzowanych książek. 

4) Na ten temat por. Stanisław G ó r a l : Kontekst informacyjny instytucji 
naukowych. Zagadnienia Naukoznawstwa 1974 z. 1, s. 34. 
5 ) Por. W. W. N a l i r a o w , Z. M. M u l c z e n k o : Naukometria. Warszawa 
1971, s. 6. 
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Do analizy wybrano celowo 3 pisma, arbitralnie uznane za najcie
kawsze w aspekcie badawczym. Wszystkie są wydawane od wielu lat 
i należą w swej specjalności i na swym obszarze geopolitycznym do 
najpoważniejszych. 

Journalism Quarterly ukazuje się w Stanach Zjednoczonych AP 
nieprzerwanie od 1924 r. Ze względu na bogatą tradycję, poziom fa
chowy i międzynarodową renomę jest niewątpliwie czołowym pi
smem prasoznawczym nie tylko kontynentu amerykańskiego i an
gielskiego obszaru językowego. 

Zachodnioniemiecka Publizistik, wydawana od 1956 г., jest nie 
tylko oficjalnym wspólnym organem kilku stowarzyszeń naukowych 
badających komunikowanie, lecz także kilkunastu placówek praso-
znawczych działających w uniwersytetach RFN, a ponadto Austrii 
i Szwajcarii. Istotny wkład pisma i skupionych wokół niego autorów 
w rozwój powojennego prasoznawstwa zachodnioeuropejskiego nie 
podlega dyskusji. 

Nasze Zeszyty Prasoznawcze sięgają rodowodem 1958 roku, gdyż 
zawsze uważały się za naturalnego spadkobiercę Prasy Współczesnej 
i Dawnej. Nie tylko w Polsce, ale i w krajach socjalistycznych są 
najstarszym periodykiem w swej dziedzinie, nieprzerwanie firmo
wanym przez Ośrodek Badań Prasoznawczych w Krakowie o ustalo
nej pozycji w prasoznawstwie międzynarodowym. 

Poza względami czasowo-terytorialnymi, za doborem tych właśnie 
tytułów przemawiało dość zbieżne ujmowanie przez nie problema
tyki prasoznawczej. Najszerzej traktuje ją chyba Pk, określając się 
jako „kwartalnik poświęcony badaniom nad komunikowaniem — 
wiedzy o prasie, radiu, filmie, retoryce, public relations, reklamie, 
kształtowaniu opinii" (wg nadruku na okładce). ZP na takim samym 
miejscu wskazują obszary swego zainteresowania: „prasa — opinia 
publiczna — radio — telewizja — reklama". Bardzo zbliżony zakres 
problemowy daje się zauważyć w JQ. 

Analiza objęła okres od początku 1958 r. (tj. powstania PWiD jako 
protoplasty Zeszytów) do połowy rocznika 1975. Osiągalne były 
oczywiście wszystkie numery naszego pisma a także Pk, nie dotarli
śmy natomiat do 4 numerów JQ: 1/58, 1/68, 1/72 i 1/73. Liczbę re
cenzji w pierwszym i dwu ostatnich brakujących numerach ustalono 
na podstawie rocznych spisów treści; dla rocznika 1968 brakowało 
nawet spisu, przyjęto więc szacunkowo średnią pozostałych trzech 
numerów z tego roku. Identyczny okres analizy — ponad 17 lat — 
umożliwia nie tylko porównania paralelne, ale pozwala również 
stwierdzić ewentualne zmiany i trendy w redagowaniu recenzji przez 
poszczególne pisma. 

W JQ nie uwzględniono „Books in Brief" — kilkuzdaniowych not 
(najczęściej nie sygnowanych), zbliżonych charakterem do adnotowa-
nych „Nabytków biblioteki OBP" (które również pominięto) w ZP 
oraz rubryki „Other Books and Pamphlets...", przypominającej 
„Książki nadesłane" w polskich czasopismach. Natomiast w ZP obję
to analizą noty recenzyjne o wydawnictwach krajowych i zagranicz
nych, które stanowią integralną część działu recenzji i omówień 
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książkowych, są zawsze autorsko sygnowane, a wydziela się je głów
nie ze wzglęjdu na tylko częściowo prasoznawczą treść książek (me
rytorycznie) i „adlnotacyjny" styl (formalnie). 

Poza wymienionymi, we wszystkich numerach badanych pism pod
dano przeglądowi wszystkie zamieszczone recenzje i określono: 

Aktualność — rozróżniając publikację recenzji w roku edycji książ
ki, w roku następnym, w 2 lata później, w 3—4 lata później, 5 i wię
cej lat później. Tu dodatkowo porównano, jak się ma w ZP aktual
ność recenzji o książkach z RFN i USA do tych samych tytułów 
omówionych w periodykach tamtych krajów. Zabieg polegał na wy
notowaniu recenzji z ZP na fiszkach i ich zestawieniu ze spisami 
treści w pismach obcojęzycznych, przy czym znakomitą pomocą 
w JQ była bibliografia jego zawartości do 1973 r. 

Miejsce wydania rezenzowanej książki, przyjmując jako kryterium 
kraj edycji (także dla tłumaczeń). Wstępnie uwzględniano wszystkie 
kraje a także organizacje międzynarodowe (w rodzaju UNESCO, nie 
kierując się wówczas miejscowością wydania — np. Paryżem). Przy 
sporadycznie występujących edytorach z kilku krajów przypisywano 
książkę temu krajowi, w którym mieściła się instytucja sprawcza 
opracowania lub z którego wywodziła się centrala wydawnicza bądź 
autor. 

Problematykę. Tu podział rozróżniał książki poświęcone: 
1) teorii i metodologii prasoznawczej (w tym encyklopedie przed

miotowe), 
2) prasoznawczym i dziennikarskim opracowaniom wielotematycz-

nym, 
3) analizom zawartości prasy, radia i tv (łącznie z nie uwzględnia

ną pod 1) metodą stosowania tych analiz), 
4) formom wypowiedzi (gatunkom) w mediach, także obrazowym 

i dźwiękowym (np. fotoreportażowi, serialowi tv, feature w ra
dio), 

5) odbiorowi przekazów transmitowanych przez mass media, 
6) zagadnieniom prawnym dziennikarstwa, 
7) ekonomicznym aspektom mediów, 
8) reklamie w mediach, 
9) dokumentacji i statystyce dotyczącej mediów, 

10) pracy redakcji i zawodowi dziennikarskiemu, 
11) technice redakcyjno-wydawniczo-emisyjnej (w tym grafice, ma

kietowaniu itp.), 
12) językowi w mediach, 
13) wyborom publicystyki i wspomnieniom zawodowym dziennika

rzy, redaktorów, wydawców, 
14) historii (także źródła, reedycje) prasy własnej, 
15) historii prasy obcej, 
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16) problematyce innej, w której dziennikarstwo — w przeciwień
stwie do wszystkich książek zaklasyfikowanych do poprzednich 
grup — stanowiło tylko jeden z wątków, i to nie najważniej
szy (np. liczne bio- i bibliografie, dzieła o historii l i teratury i pi
śmiennictwa, kompendia socjologiczne i z innych dziedzin, pod
ręczniki ogólne drukarstwa i reklamy, pamiętniki osobiste itp.). 

Niezależnie od tych podziałów wyodrębniono wszystkie książki 
o radiu i tv, by stwierdzić, o ile ich problematyka określa ogólny 
profil działów recenzji w badanych pismach. Kryterium wydzielenia 
stanowiło już samo tylko występowanie w tytule książki któregoś 
z mediów audiowizualnych obok np. prasy, filmu itd. 

Powyższa klasyfikacja była podyktowana ogólnym tematem bada
nia (np. pkt 1), osobistymi zainteresowaniami autora (np. pkt 3) 
i przede wszystkim licznymi wcześniej zweryfikowanymi podziałami. 

Przy jednoosobowym przeprowadzeniu analizy należy poinformo
wać o wskaźnikach jej wiarygodności. 

W zakresie próby — poza wskazanymi brakami w JQ (które sta
nowią niespełna 7°/o ogółu recenzji zamieszczonych tamże w bada
nym okresie) przeanalizowano wszystkie omówienia, co zweryfiko
wano poprzez spisy treści w poszczególnych numerach. Co do próby 
można więc przyjąć bardzo wysoki wskaźnik pełności. 

Określenie daty i miejsca edycji nie nastręczało prawie żadnych 
trudności, opuszczenia tych wskazówek w opisach bibliograficznych 
książek były b. rzadkie i nawet wtedy odnajdywano je kilkakrotnie 
w samych recenzjach. Tu jednak, podobnie jak przy klasyfikowaniu 
tematyki książek odczytywanej z treści recenzji, mogły nastąpić 
omyłkowe (mechaniczne) przyporządkowania. Wobec niewielkiej licz
by kategorii w zaledwie trzech grupach klasyfikacji (aktualność, 
miejsce wydania, tematyka) i rytmicznego przeprowadizania ana
lizy, poprzedzonej testem weryfikującym połowę recenzji w ZP — 
także w klasyfikacji nie powinno być omyłek zniekszałcających ogól
ne wyniki. 

Analizę rozbito na 3 okresy w celu wyraźniejszego uzmysłowienia 
kierunku redagowania recenzji w naszym piśmie, a to : 

— dla lat 1958/1959, gdy PWiD co najmniej równoprawnie trakto
wała historię prasy w zestawieniu z jej problematyką współczesną, 

— dla okresu I960—1967, kiedy ZP były wydawane w ramach 
Ośrodka Badań Prasoznawczych o nielicznej kadrze, na zasadach 
pracy półspołecznej, 

— idla okresu od 1968 г., od kiedy pismo działa jako samodzielna 
redakcja w ramach wydawnictwa prasowego i z odpowiednią obsadą 
etatową. 

Trzeba wyraźnie stwierdzić, że analiza nie ma charakteru wyczer
pującego. Przede wszystkim, jak już wskazano, brak zestawień o peł
nej prasoznawcze j produkcji wydawniczej nie pozwala określić stop
nia informacji przekazywanej na ten temat w recenzjach książko
wych. W jeszcze większej mierze dotyczy to obliczeń odnoszących 
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się do literatury obcych krajów i szczegółowej problematyki — 
gdzie tym bardziej nie wiadomo, jak wielka jest ich „całość". Tak 
więc autor zastrzega, że niniejsza praca wykreśla tylko ogólne tren
dy sposobu redagowania recenzji w badanych periodykach praso-
znawczych. 

„Book Reviews" na lamach JOURNALISM QUARTERLY 

W badanych 17,5 latach pismo ukazywało się — zgodnie z tytu
łem — co kwartał. Ogółem miano więc przebadać 70 numerów; po
dano już, że nie uzyskano dostępu do 4, ale na podstawie spisów 
treści w 3 ustalono opublikowaną w nich liczbę recenzji. Przyjmując 
według wcześniej podanego szacunku przeciętną recenzji w zupeł
nie nieznanym numerze 1/68 stwierdzono, że w badanym okresie 
w JQ zreoenzowano ok. 2100 książek, z czego naocznej analizie pod
dano 1968 omówień 6). 

W żadnym czasopiśmie, a zwłaszcza fachowym, liczba recenzji nie 
może być stała, na co wpływa wiele czynników — przede wszystkim 
nierytmiczne ukazywanie się przedmiotowych publikacji i harmono
gram wydawniczy periodyku (względy obiektywne), ale także termi
nowość autorów omówień i kompozycja objętościowa poszczegól
nych numerów przez redakcję (względy subiektywne). Stąd zrozu
miałe są różne liczby recenzji w kolejnych rocznikach i pojedyn
czych numerach. Mimo tej oczywistości, analiza wykazała rozbież
ności zaskakujące. 

Przeciętna liczba recenzji zamieszczonych w okresie od 1958 do 
półrocza 1975 przypadająca na numer przedstawiała się w kolejnych 
latach następująco: 20, 24, 26, 23, 22, 20, 21, 23, 30, 28, 33 (szacun
kowo), 39, 43, 40, 39, 39, 39, 40. Wyraźnie rysują się 3 okresy: 
w pierwszych latach do 1965 z przeciętną nieco ponad 20 omó
wień/nr (z wyjątkowo „płodniejszym" 1960 г.), następnie w latach 
1966—1968 mamy po ok. 30 recenzji w numerze, wreszcie od 1969 
ich liczba sięga 40. Trend wzrostu jest wyraźny i w okresach kilku
letnich — ustalony. 

Przy tym jednak — rozpatrując skrajne okresy — w każdym 
z nich znajdują się roczniki dość odbiegające od przeciętnej. W ogó
le najmniej recenzji (79) ukazało się w 1958, podczas gdy w dwa 
lata później zrównoważył to rocznik ze 103 omówieniami. W ostat
nim 6,5-leciu aż 3 roczniki (1969, 1973, 1974) miały równo po 155 
recenzji, gdy rekordową w ogóle ich liczbę 173 zamieszczono w 1970 
roku. 

Jeszcze większe różnice znajdziemy w poszczególnych numerach. 
Zaledwie po 11 w pierwszym i ostatnim z 1958 r. (maksimum 
w pierwszym okresie — 37 w nrze 4/60; natomiast od r. 1969 liczba 
recenzji nie spadła nigdy niżej 30 (w nrze 3/72 było ich 31), pod
czas gdy najwięcej, bo aż 53, znalazło się w nrze 1/72. 
6) Przy łącznym recenzowaniu kilku książek każdą z nich analizowano od
dzielnie, konsekwentnie w każdym z 3 badanych periodyków. 
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Jeżeli chodzi o aktualność recenzji, to jej stopień jest w JQ bar
dzo wysoki. Spośród 1968 książek aż 42% omówiono w roku wyda
nia książki (2% stanowiły wydawnictwa zagraniczne), 52°/o w roku 
następnym, 4 % w dwa lata po edycji. Tylko 10 książek zakwalifi
kowano do recenzowanych po 5 i więcej latach (6 wobec braku daty 
edytorskiej), ale jedna z nich (w roczniku 1961) pochodziła z 1935 г.! 
Redakcja z pewnością z jakichś dla niej istotnych względów właśnie 
po ćwierćwieczu zwróciła uwagę na to meksykańskie wydawnic
two 7). 

W przekroju geopolitycznym redagowanie recenzji w JQ w pełni 
można zidentyfikować z doktryną izolacjonizmu i „żelaznej kurtyny". 
Przeszło 1800 omówień dotyczyło książek z własnego kraju — 92%. 
Poza tym w całym blisko 20-letnim okresie zauważono jeszcze tylko 
37 wydawnictw zachodnioniemieckich, 29 angielskich, 9 kanadyj
skich, pojedyncze z innych państw. Z krajów socjalistycznych omó
wiono 6 książek: 2 radzieckie, 2 bułgarskie, po jednej polskiej („Ilu
stracja prasowa" S. Petersa, nr 1/61 — odnotowana przez ówczesne
go redaktora naczelnego JQ, R. B. Nixona) i rumuńskiej. Bariera ję
zykowa nie może stanowić żadnego usprawiedliwienia dla poważne
go czasopisma naukowego, zresztą publikacje bułgarskie np. powie
rzono tamtejszemu prasoznawcy, prof. Borszukowowi. Przy stosun
kowo najliczniejszych recenzjach książek zachodnioniemieckich jed
noznaczną wymowę ma zupełne pominięcie wydawnictw NRD. 
Obraz jest jasny: JQ jako czołowy przedstawiciel prasoznawstwa 
USA sprowadza istnienie tej dyscypliny w zasadzie do własnego 
obszaru, nieznacznie jeszcze tylko akcentując poważnie przez Ame
rykanów inspirowane prasoznawstwo RFN. Należy zaznaczyć, że 
tendencja ta jest zjawiskiem stałym. 

Tematycznie dominują recenzje książek z pogranicza dziennikar
stwa (póz. 16 naszego podziału), których było aż 5 1 % — przy czym 
z upływem lat odsetek ich wzrastał (w pierwszych 2 latach analizy 
wynosił ok. 41%). Tłumaczyć to można przede wszystkim dwoma 
względami: 1) wciąż płynnym pojęciem zakresu naszej dyscypliny 
(która zresztą — jak dziennikarstwo w ogóle — przenika z natury 
poza rygorystycznie ustalane sfery działania i oddziaływania), 
2) swoistym charakterem prasoznawstwa amerykańskiego, w którym 
olbrzymią rolę odgrywa i takimże zainteresowaniem cieszy się public 
relations, komercjalna reklama, show business itd. Na drugim miej
scu znalazły się książki wielotematyczne (poz. 2 podziału) — 17%, 
a dalej: historia dziennikarstwa własnego — 7%, praca redakcyjno-
-dziennikarska (głównie stereotypowe vademeca) — 6%, teoria i me
todologia — 3 % , prawie tyle samo historia dziennikarstwa obcego, 
po ok. 2 % zagadnienia prawne i językoznawcze. Tylko nieco ponad 
1% stanowiły recenzje książek o odbiorze komunikowania, co nie
wątpliwie jest wielkim zaskoczeniem, zważywszy wielość tych badań 
w USA, wreszcie po kilkanaście omówień poświęcono publikacjom 

7) De A n da , F. I b a r a: Las Mexicanas en el Periodismo. Mexico, D. F.: 
Imprenta Mundial, 1935. Rec. w JQ 1961/Winter, s. 89 i n. 

3 — zeszyty Prasoznawcze 
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o analizach zawartości, gatunkach, ekonomice i technice, zaledwie 
parę — o reklamie ściśle dziennikarskiej i statystyce. Wśród wszyst
kich recenzowanych książek, niezależnie od ich wyszczególnionej 
tematyki, 7 % dotyczyło radia i tv. 

Dla autora analizy taka jednostronność, wręcz ubóstwo tematyki 
recenzowanych książek w piśmie o niewątpliwie wysokim poziomie 
było zaskoczeniem. Nawet świadomość istnienia obok JQ wielu in
nych, w niektórych specjalizacjach bardziej wyprofilowanych pism 
praso- i paraprasoznawczych nie usuwa wątpliwości co do tematycz
nej jednostronności działu recenzji. 

..Buchbesprechungen" w PUBLIZISTIK 

Zachodnioniemiecki periodyk prasoznawczy zaczął się ukazywać 
jako dwumiesięcznik i częstotliwość taką utrzymał do 1963 r. Jed
nak zdarzały się numery podwójne (po dwa ostatnie w rocznikach 
1961 i 1963), na co — jak wiemy z własnej praktyki — największy 
wpływ mają trudności z utrzymaniem harmonogramu redakcyjno-
-wydawniczego. Mimo przejścia w 1964 r. na cykl kwartalny, wkrót
ce łączenie numerów ponowiło się — w 1966 wydrukowano nr 3/4, 
w 1967 nr 2/3, w 1968 — potrójny nr 2/3/4, w 1972 — nr 3/4, by 
ostatnio wydać wręcz kuriozalne połączenie czterech numerów z dwu 
roczników — 3/4 z 1974 + 1/2 z 1975 r.8) 

W wyniku zmienianej częstotliwości i łączonych numerów mieli
śmy w badanym okresie 82 numery w 72 wydaniach. Znalazły się 
w nich recenzje 907 książek. Z podanych przyczyn trzeba t u posługi
wać się liczbami recenzji w całych rocznikach, nie zaś przeciętnymi 
na numer. Oto dane dla kolejnych lat od 1958 począwszy: 38, 34, 43, 
37, 44, 21, 40, 21, 29, 59, 47, 73, 76, 82, 73, 75 oraz dla rocznika 
1974 + I półrocze 1975 — 80. 

Trend jest dosyć wyraźny: mniej recenzji przy edycji dwumie
sięcznika (do 1963), wzrost z poważnymi odchyleniami w pierwszym 
pięcioleciu kwartalnika9) , ustabilizowanie na poziomie ok. 20 omó
wień na numer od 1973 r. Siedem pojedynczych (nie łączonych) nu
merów, w których było ponad 20 recenzji (od 22 do 36) znalazło się 
w rocznikach od 1969 począwszy. 

Rozpatrując aktualność recenzji w Pk, trzeba poczynić bardzo 
istotne zastrzeżenie. Otóż poszczególne numery — do końca okresu 
objętego analizą — niejednokrotnie ukazywały się znacznie później, 
niż na to wskazuje ich edytorskie oznaczenie. Daty redakcyjnego 
zamknięcia i zakończenia druku brak1 0) . Dlatego informacje o re
cenzowaniu książek z danego roku w bieżącym roczniku należy 

8) Por. omówienie tego tomu w Zeszytach Prasoznawczych 1975 nr 4. 
9) Należy zaznaczyć, że do 1966 r. było aż 6 numerów w ogóle pozbawionych 
recenzji. Z reguły nie zamieszczano ich w okolicznościowych numerach jubi
leuszowych dedykowanych wybitnym prasoznawcom. 
10) Tak samo w Journalism Quarterly, ale tam regularność edycji jest wy
raźnie lepsza. 
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przyjmować z dużą ostrożnością. Dotyczy to 10% omówień (w tym 
1% zagranicznych). Najwięcej, bo 39% publikacji omówiono w rok 
po ich wydaniu, 2 8 % w dwa lata, 18% w 3—4 lata, a 5 % w pięć 
i więcej lat po ukazaniu się dzieła. W kilku przypadkach brak było 
informacji o dacie edycji, ale znaleźliśmy książki omówione po 6, 7, 8, 
9 latach (także w ostatnim z analizowanych, poczwórnym numerze 
z przełomu 1974/1975 r.) — i to wydane w RFN! Z aktualnością in
formacji nie jest więc całkiem dobrze, aczkolwiek skupienie przeszło 
% omówień w pierwszych dwóch latach po edycji i tak świadczy 
o sporej operatywności. Właśnie w zestawieniu z nią — dziwią owe 
znacznie spóźnione recenzje, systematycznie występujące (w liczbie 
od 2 do 6) we wszystkich rocznikach od 1967 począwszy. 

Pod względem miejsca edycji gros omówień poświęcono oczy
wiście rodzimej produkcji — 84%. Z innych krajów najwięcej 
uwagi skupiły wydawnictwa USA — 4%, Szwajcarii, Francji i An
glii -— po ok. 2%, Hiszpanii — 1%. Książek z krajów socjalistycz
nych omówiono 10: z NRD 7, po jednej z Bułgarii, CSRS i Węgier. 

Także w Pk występuje wyraźna fascynacja rodzimą twórczością, 
przemilczanie dorobku socjalistycznego prasoznawstwa, nawet bez 
poważniejszej próby podjęcia z nim konfrontacji teoretycznej. Jedy
ny, nieznaczny zresztą i oczywisty wyjątek — to kilka omówień 
wydawnictw NRD. Zwróćmy także uwagę, w jakich odstępach cza
su recenzowano publikacje socjalistyczne: 1958 — 1, 1961 — 3, 
1964 — 1, 1966 — 2, 1969 — 2, 1973 — 1. Jakikolwiek dalszy ko
mentarz jest chyba zbędny. 

W analizie tematycznej najliczniej wystąpiły książki „z pograni
cza" (poz. 16 podziału), stanowiące 40%. I tu zaważyły liczne wy
dawnictwa o filmie, retoryce, public relations, reklamie, opinii — 
w których dziennikarstwo i prasoznawstwo nie dominowały. 2 1 % 
dotyczyło wielowątkowych książek fachowych i naukowych, a da
le j : 9 % historii prasy własnej, 6% prawa prasowego, 5 % teorii 
i metodologii, 4 % pracy redakcyjno-dziennikarskiej, 3 % analiz za
wartości i historii prasy obcej, po ok. 2 % odbioru przekazów, wy
borów publicystyki i wspomnień dziennikarzy, nieco mniej — eko
nomiki. Kilka recenzji (po 4—5) omawiało gatunki, reklamę, doku
mentację i język wypowiedzi dziennikarskiej. Wśród wszystkich re 
cenzji, niezależnie od szczegółowej tematyki, 12,5% dotyczyło ksią
żek o radiu i tv — odsetek bardzo wysoki, zważywszy na wydawa
nie w RFN specjalistycznego kwartalnika Rundfunk und Fernsehen. 

Ogólniejsze wnioski przedstawimy w części poświęconej porówna
niu wszystkich 3 badanych pism. 

„Recenzje, omówienia, noty" w ZESZYTACH PRASOZNAWCZYCH 

Nasze pismo w pierwszych swych latach przechodziło kilka zmian 
wydawniczych. Utworzone w 1958 jako kwartalnik pt. Prasa Współ
czesna i Dawna, tylko w roku założenia zdołało wydać wszystkie 
4 numery, by w następnym — ogłosiwszy przejście na półrocznik — 

3* 
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wyjść w jednym zaledwie tomie podwójnym. Następuje zmiana na
zwy na obecną, przy cyklu dwumiesięcznym — ale już w pierw
szym roczniku ZP 1960 mamy dwa numery łączone 2/3 i 5/6. Przez 
wiele lat było to regułą, mającą pomóc w nadganianiu opóźnień 
wydawniczych. W rocznikach 196.1—1964 łączono dwa pierwsze nu
mery, w 1965 ukazały się wszystkie 4, w następnym złączono — po 
raz ostatni — numery 2/3. Od 1967 ukazują się co roku 4 oddzielne 
numery, ale dopiero po organizacyjnym usamodzielnieniu redakcji 
w 1968 doprowadzono do regularnego ukazywania się kolejnych nu
merów zgodnie z deklarowaną częstotliwością — zawsze w połowie 
kwartału. 

W badanym okresie ukazały się 62 wydania periodyku oznaczone 
łącznie 72 numerami kolejnymi. W dwuleciu PWiD 5 wydań ozna
czało 6 numerów, w latach 1960—1967 ukazało się 27 wydań o 34 
numerach, od 1968 r. 30 wydań było równoznacznych z tyluż nume
rami. Z ogółem opublikowanych 1338 recenzji książkowychn) na 
pierwsze 2 lata PWiD przypadło przeciętnie 17 omówień w przeli
czeniu na numer (20 na wydanie z uwzględnieniem numerów po
dwójnych), w latach 1960—1967 liczby nieco wzrosły do ok. 18 (22), 
a w ostatnim okresie od 1968 przeciętna omówień w numerze prze
kracza 21. 

Kolejne roczniki wykazują następujące liczby recenzji (oddzielo
no kreską / 3 wyodrębnione okresy do 1959, 1967 i po tym roku): 
73, 28 / 49, 52, 52, 60, 67 12), 122, 86, 113 / 70, 91, 108, 93, 79, 66, 
95, 34 (I półr. 1975). Rozpiętość między rocznikami jest więc prze
szło czterokrotna, od 28 recenzji w 1958 po 122 w rekordowym pod 
tym względem 1965 r. Przeciętna dla 3 wyodrębnionych okresów 
działania redakcji daje 50 omówień w rocznikach PWiD, 75 w la
tach następnych do 1967 i 85 od roku następnego. Skrajnymi rocz
nikami w przeliczeniu zarówno na numer jak i liczby wydań były: 
1960 z 8 (12) omówieniami i 1965 mający najwyższą przeciętną — 30. 

Biorąc pod uwagę nie przeciętną, lecz faktyczną liczbę recenzji 
w poszczególnych numerach, to najwięcej — 45 — znalazło się ich 
w otwierającym rocznik 1967, natomiast w ogóle nie było omówień 
w specjalnym numerze 3/64 poświęconym 20-leciu prasy PRL, a po
za tym najmniej znalazło się ich w numerze 2—3/60, bo tylko 7. 
W ostatnim okresie od 1968 r. rozpiętości sięgały od 14 recenzji 
w numerach 2/73 i 1/75 do 33 omówień w numerze 3/74 i 35 w nu
merze 4/70 (w innych nie przekraczały 30). 

Konkluzja: ZP nie odznaczają się w całym okresie edycji równo
miernością zamieszczania recenzji książkowych. Lekki trend wzrasta
jący daje się zauważyć tylko przy rozbiciu na 3 etapy zróżnicowa
nej działalności redakcyjno-wydawniczej. 

Jeśli uwzględnić cały badany okres, aktualność recenzji w ZP 
okazała się nadspodziewanie duża: 22% z 1338 książek omówiono 
n ) Nieliczne znalazły się — we wcześniejszych latach — także poza właści
wym działem recenzji. (W obu pismach zagranicznych takiej praktyki nie 
zauważono.) 
Щ W roczniku 1964 po raz pierwszy wyodrębniono noty recenzyjne o wydaw
nictwach książkowych. 
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w roku ich edycji (w tym 4% książek zagranicznych), 48% w roku 
następnym, 22°/o w dwa lata po wydaniu, 7% po 3—4 latach i tylko 
ok. 1,5% po pięciu lub więcej latach. Tym razem jednak — w prze
ciwieństwie do wcześniej omówionej aktualności w JQ i Pk — mo
żemy ściśle wyodrębnić okres od 1968 г., nie zniekształcony żadnymi 
poślizgami edytorskimi, w którym przestało występować zjawisko 
polegające na tym, że książka np. z 1960 r. została omówiona w ostat
nim numerze pisma z tego rocznika; numer ten jednak w rzeczywi
stości został przygotowany i wydrukowany w roku następnym. Oto 
zestawienie: 

Tabela 1: Aktualność recenzji w ZP w rozbiciu na okresy (w procentach) 

Czas zrecenzowania 

W roku edycji 

1 rok po edycji 

2 l a ta po edycji 

3—4 la t a po edycji 

5 i więcej la t 

1958—1959 
(N = 101) 

29 (11)*) 

36 

20 

8 

7 

Razem 100 

1960—1967 1 1968—1975 
(N = 601) (N = 636) 

1 
27 (5) 

50 

14 

7 

2 

16 (2) 

47 

28 

8 

1 

1 
100 1 100 

*) W nawiasie — odsetek wydawnictw zagranicznych. W ostatnim okresie 
było tu 6 książek z NRD, po 2 radzieckie i z RFN, jedna z USA. 

Liczby wskazują pozornie na spadek aktualności recenzji. Przyj
mijmy, że okres, w jakim książka powinna być zrecenzowana 
w kwartalniku wynosi 1—2 lat od jej wydania. W ten sposób przy 
cezurze do roku otrzymamy dla trzech okresów 65°/o, 77% i 63% 
zrecenzowanych książek, przy granicy do 2 lat odpowiednio 85%, 
91'% i 91%. Wynika z tego, że w ostatnim okresie operatywność re
dakcji była gorsza — mniejszy odsetek książek omówiono w ciągu 
jednego roku po edycji. Trzeba tu jednak uwzględnić jeszcze jedno, 
utajone dla czytelnika, lecz znane utrapienie wszystkich służb biblio
tecznych i działów recenzenckich : okres sprowadzania nowości za
granicznych z roku na rok zastraszająco się wydłuża. W przypad
ku ZP — przeciwnie niż w obu czasopismach zagranicznych — nie 
jest to (co zaraz wykażemy) bez istotnego znaczenia. 

I jeszcze jedno. W PWiD, jako piśmie rozpoczynającym przeka
zywanie informacji o dopiero się instytucjonalizującej dyscyplinie, 
zamieszczenie kilku omówień książek zagranicznych sprzed nawet 
kilkunastu lat może być zrozumiałe. W mniejszym stopniu dotyczy to 
następnego okresu, zwłaszcza jego drugiej połowy, kiedy to jednak 
ukazało się parę recenzji (też zagranicznych) po 5—6 latach. Nato
miast 4 pozycje z okresu ostatniego dotyczą jednej książki angiel
skiej, pomieszczonej w zbiorowym omówieniu (poza działem recen-
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zji) w celu porównania z aktualnymi wydawnictwami, zaś w 3 przy
padkach przeoczono daty edycji. 

Tylko 55% recenzji objęło książki wydane w kraju, a z zagra
nicznych 18°/o dotyczyło wydawnictw państw socjalistycznych, 27°/o 
innych. W kolejności: 9°/o radzieckich, 8% zachodmoniemieckich, 
7% z USA, 6%> z NRD, 5% francuskich, 3°/o angielskich, 2% cze
chosłowackich, 1% belgijskich. Poza tym omówiono 8 publikacji 
UNESCO, po 7 holenderskich i jugosłowiańskich, 6 węgierskich, po 
5 austriackich, szwajcarskich i włoskich, 4 bułgarskie, po 3 brazy
lijskie i szwedzkie, 2 duńskie, po jednej z Australii, Finlandii, Hisz
panii, Kanady, Kuby, Norwegii, Rumunii i Turcji. Paleta geogra
ficzna jest zatem bogata. W zakresie recenzji ZP są pismem niewąt
pliwie szeroko otwierającym swe łamy dla. wydawnictw z całego 
świata — oczywiście w miarę obiektywnych możliwości dostępu do 
piśmiennictwa prasoznawczego różnych krajów. 

Tabela 2: Tematyka książek recenzowanych w ZP (w procentach) 

Tematyka 

1. Teoria i metodologia 

2. Wielowątkowa 

3. Analizy zawartości 

4. Gatunki 
5. Odbiór 
6. Prawo 
7. Ekonomika 

8. Reklama 

9. Dokumentacja 
10. Warsztat i zawód 

11. Technika 
12. Język 

13. Wybory, wspomnienia 
14. Historia własna 

15. Historia obca 

16. Pozaprasoznawcze 

Razem 

1968-1959 
(N = 101) 

4 

5 

-

3 
— 

1 

-
2 

8 

4 
5 

-
8 

14 

16 

30 

100 

1960-1967 
(N = 601) 

5 
8 

o,-
4 
2 
2 

0,-

0,-
3 

3 

o,-
1 

8 
8 

11 
44 

99** 

1968-1975 1 Ogółem 
(N = 636) (N = 1338) 

10 
18 

2 

3 
3 
2 
2 

-
3 
6 

1 
1 
4 

9 

5 

31* 

100 

7 
13 

1 
3 
3 
2 
1 

o,-
3 

4 

1 

1 
6 

9 

9 
37 

100 

*) Ze 199 książek o tej tematyce zrecenzowanych w ostatnim okresie, 102 zna
lazły się w 3 rocznikach 1968—1970, podczas gdy w końcowych 4,5 latach 
książek takich omówiono już tylko niespełna sto. 
**) Ze względu na zaokrąglenia procentowe nie sumuje się do 100. 
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W ZP wprawdzie także najwyższy był odsetek recenzji książek, 
w których dziennikarstwo-prasoznawstwo nie stanowiło wątku za
sadniczego, ale 1) był on mniejszy niż w pismach zagranicznych, 
2) wykazuje tendencję spadkową — co dokumentuje zestawienie. 

Pewne trendy rysują się tu wyraźnie: 
— zgodnie ze zmianą profilu pisma po pierwszych dwóch latach, 

do właściwszych proporcji sprowadzono tematykę historyczną13), 
a w okresie ostatnim zwłaszcza dotyczącą dziennikarstwa obcego; 

— wzrosło omawianie publikacji teoretyczno-metodologicznych 
(najbardziej istotnych dla prasoznawców zajmujących się dyscypli
ną naukowo), ale obok tego — książek traktujących o warsztacie 
i zawodzie (najciekawszych dla dziennikarzy); 

— równolegle z „pozaprasoznawczymi" zmniejszyło się omawia
nie wspomnień dziennikarzy, wyborów ich twórczości (tych ostat
nich nie recenzuje się w ZP obecnie z zasady, widząc właściwsze 
miejsce dla ich przedstawiania w Prasie Polskiej i czasopismach spo-
łeczno-kulturałnych) ; 

— wzrost w poz. 2 należy chyba tłumaczyć zwiększającą się liczbą 
tego rodzaju wydawnictw; spadek w poz. 8 — chęcią wskazania 
w początkowym okresie na możliwie najliczniejsze źródła; spadek 
w poz. 11 — m. in. likwidacją w OBP pracowni zajmującej się tą 
problematyką, niedostatkiem specjalistów wśród współpracowników 
redakcji, ale chyba także brakiem dostatecznie ciekawych pozycji. 

Wydaje się, że trendy te przebiegają, najogólniej rzecz biorąc, 
zgodnie z założonym profilem ZP. Dodajmy, że problematyka radio-
wo-telewizyjna objęła ogółem 6°/o recenzowanych książek — w PWiD 
4°/o, w drugim okresie 3%, od 1968 r. 7°/o. W tym zakresie wiele do 
nadrobienia pozostało dla nowo utworzonych Przekazów i Opinii. 

Porównanie recenzji w 3 badanych periodykach 

Ilość. Około 2100 recenzji w JQ, ponad 900 w Pk i blisko 1340 
w ZP otrzymali czytelnicy w 17,5 latach objętych analizą. Ze wzglę
dów wskazanych we wstępie, nie sposób jednoznacznie ocenić róż
nice. Każda redakcja prowadzi własną politykę recenzencką. Zwróć
my jednak uwagę na pewne zastanawiające fakty, stwierdzone 
w analizie. 

Otóż w ZP omówiono 44 wydane w USA książki, których nie 
zrecenzowano w JQ i 49 książek zachodnioniemieckich nie uwzględ
nionych przez Pk. Wymieńmy po kilka publikacji, których przemil
czenie przez fachowe czasopisma w ich własnych krajach co naj
mniej dziwi. 

Wydawnictwa z USA: L. Arons, M. A. May: TV and Human Be
havior; E. Blum: Reference Books in the Mass Media; L. D. Bren-
nan: Modern Communication Effectiveness; L. R. Campbell, R. Wol-
13) Nie należy zapominać, że wyłącznie jej zagadnieniom jest poświęcony 
Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego. 
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seley: How to Report and Write the News; W. Hicks: An Introduc
tion to Photojournalism; S. W. Hyde: TV and Radio Annoucing; 
L. Jordan: The New York Times Style; A. Kirschner, L. Kirschner: 
Journalism. Readings in the Mass Media; W. Schramm: The Impact 
of Educational TV. Nie zachodzi przy tym możliwość omówienia 
ew. wcześniejszych edycji tych i innych książek w rocznikach JQ 
poprzedzających okres objęty analizą, co zweryfikowano na podsta
wie wspomnianej bibliografii zawartości tego czasopisma od jego 
początków. 

Wydawnictwa z RFN: U. Eggert: Tele-Lexikon von ARD bis ZDF; 
H. D. Fischer: Publizistik in Suburbia; R. Geissler: Massenmedien, 
Basiskommunikation und Demokratie; E. Noelle-Neumann, W. 
Schulz: Publizistik; H. W. Paetzel: Praktisches Wörterbuch für 
Presse und Werbung; Ch. E. Siegel: Egon Erwin Kisch. Reportage 
und politischer Journalismus; D. Stolte: Das Fernsehen und sein 
Publikum; Deutsche Zeitungen des 17. bis 20. Jahrhunderts; Fern
sehen von Morgen. 

Tak więc same liczby nie mówią wszystkiego o sposobie redago
wania recenzji, lecz — jak wspominano — brak kryterium określa
jącego, ile i co stanowiłoby niezbędne minimum. Powstrzymuje nas 
to od wniosków. 

Aktualność. Z wcześniej wskazanych względów słuszne wydaje 
się zrezygnowanie z obliczeń dotyczących recenzowania książek już 
w roku ich wydania i poprzestanie na czterech przedziałach cza
sowych. Otrzymujemy następujący obraz: 

Tabela 3: Porównanie aktualności recenzji w 3 periodykach (w procentach) 

Czas zrecenzowania 

do 1 roku 

do 2 lat 

do 4 lat 

w 5 i więcej lat 

JQ (N = 1968) 

94 

4 

ok. 1 

ok. 1 

Razem 100 
i 

Pk (N = 907) 

49 

28 

18 

5 

ZP (N = 1338) 

70 

22 

7 

•ok. 1 

100 j 100 

Przy wprost idealnej operatywności redakcji JQ w szybkości re
cenzowania, ZP wypadają korzystniej od kwartalnika zachodnio-
niemieckiego. Dodatkowym walorem naszego czasopisma, wydatnie 
zmniejszającym dystans do JQ jest fakt, że omawianie u nas licz
nych wydawnictw zagranicznych siłą rzeczy musi wydłużyć prze
ciętny czas publikacji. Zresztą granica zrecenzowania fachowej książ
ki do 2 lat wydaje się w kwartalniku do przyjęcia, a takich recenzji 
było w ZP ponad 90% i tu jesteśmy niedaleko za JQ, a znacznie 
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wyprzedzamy Pk. Przede wszystkim wypada się u nas starać 
o zmniejszenie liczby słabo uzasadnionych omówień następujących 
po 3 i więcej latach, zwłaszcza zaś o skrócenie autorskich prac nad 
recenzjami książek polskich. 

W trakcie analizy wyodrębniono w ZP imiennie wszystkie omó
wione wydawnictwa z USA i RFN w celu porównania, czy i które 
z nich były zrecenzowane w" pismach prasoznawczych tych krajów. 
Z 89 książek amerykańskich 45 omówiono zarówno w ZP jak i w JQ, 
przy czym w 10 przypadkach periodyk amerykański recenzował 
wcześniejsze edycje. Zestawienie pozostałych 35 tytułów wykazało, 
że 2 z nich14) ZP omówiły wcześniej (raz JQ zauważył dopiero 
II wydanie), 3 znalazły się w tych samych rocznikach15), 12 było 
w ZP o jeden rocznik później, 13 o dwa roczniki, 3 o trzy rocz
niki i po jednej książce o cztery lub pięć roczników później niż 
w JQ. 

Ze 104 książek zachodnioniemieckich zrecenzowanych w ZP — 
55 omówiono także w Pk. Tu porównanie dało stwierdzenia wręcz 
zaskakujące: z 13 tytułami zapoznały swych czytelników wcześniej 
ZP, w tym 4 razy przy identycznej numeracji obu pism, ale były 
też pojedyncze wyprzedzenia o 5, 7, 8 numerów i jedno aż o 6 lat!16), 
4 recenzje pojawiły się w identycznych rocznikach. 21 o rocznik 
później w ZP, 10 o dwa roczniki i 7 o trzy roczniki później niż 
w Pk. 

W świetle tych najbardziej bezpośrednich porównań, wskaźnik 
aktualności recenzji w ZP należy szacować wyżej niż sugerują 
liczby. 

Geografia wydawnicza. Szersze interpretacje tracą tu sens wobec 
jednoznacznej wymowy zestawienia: 

JQ Pk ZP 
Recenzje książek z własnego kraju 92% 84% 55% 
Recenzje książek zagranicznych 8% 16% 45% 

Przyjrzyjmy się temu jeszcze w świetle liczb bezwzględnych, uka
zujących omówione książki zagraniczne. W JQ było ich 164 (nie
spełna 10 w każdym roczniku), w Pk 145 (przeciętnie jeszcze mniej), 
w ZP okrągło 600 — prawie jeszcze raz tyle, ile w obu pozostałych 
pismach — blisko 35 rocznie. 

Jest oczywiste, że prasoznawcza produkcja wydawnicza w USA 
znacznie przewyższa zachodnioniemiecką, ta zaś — polską (powo
duje to chociażby nieproporcjonalna liczba ośrodków naukowo-ba
dawczych w każdym z 3 krajów). Ilość rodzimych publikacji z da-

14) Lane, Sears: Public Opinion; Emery, Smith: The Press and America. 
15) Kuehl: Hamilton Holt; Peterson: Magazines in the Twentieth Century; 
Merril: The Elite Press. 
le) Kolejne 3 ostatnio wymieniane przypadki — to Feldmann: Neue Studien 
zur Theorie der Massenmedien; de Voider: Soziologie der Zeitung; Grünen-
berg: Die Journalisten. 
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nej dziedziny musi wywierać wpływ na liczebność omówień w kom
petentnych czasopismach krajowych. Lecz oczywistość tych stwier
dzeń osłabiają wyniki analizy: ZP zamieściły prawie 1,5 raza wię
cej recenzji niż Pk, zaś liczba omówień książek krajowych była 
w tych pismach prawie identyczna (739 wobec 762). Ważniejsze są 
tu jednak inne względy. Przewaga zainteresowania rodzimymi pu
blikacjami jest zrozumiała i umotywowana, jeżeli reprezentują one 
odpowiednią wartość poznawczą i jeśli nie powoduje to pomijania 
nie mniej wartościowych wydawnictw obcych, trudniej dostępnych 
dla krajowych badaczy. Inaczej mówiąc: priorytet dla wydawnictw 
własnych nie może stanowić bariery informacyjnej wobec nowości 
zagranicznych. Tymczasem analiza tematyczna książek recenzowa
nych w JQ i Pk nie wykazała nadmiaru najcenniejszych z nauko
wego stanowiska prac teoretycznych, metodologicznych czy empi
rycznych; przeciwnie, bardziej niż w ZP dominowały mniej intere
sujące problemowo omówienia publikacji „z pogranicza" prasoznaw-
stwa. Poza tym, gdy w JQ dostrzeżono tylko niespełna 40 książek 
zachodnioniemieckich — to w ZP ponad 100, zaś liczba zrecenzo-
wanych wydawnictw ze Stanów Zjednoczonych była w ZP prawie 
3-krotnie większa niż w Pk (89 wobec 33). Uzasadnia to tezę, że 
kwartalnik socjalistyczny stara się przedstawić — często w ujęciu 
krytycznym — możliwie liczne nowe prace z ośrodków obcych nam 
ideowo i metodologicznie, podczas gdy w obu pismach zachodnich 
praktycznie nie dostrzega się literatury socjalistycznej. 

Dodajmy, że trend zamykania się w kręgu wydawnictw rodzi
mych w JQ postępuje, w Pk co najmniej utrzymuje poziom, pod
czas gdy w ZP w latach I960—1967 tylko 39% recenzji stanowiły 
książki obce, w latach następnych natomiast odsetek ich wzrósł do 
48. Sama nasuwa się tu uwaga, że na Zachodzie tylko woła się 
głośno o „swobodny przepływ" informacji i publicystyki, ale w isto
cie także w nauce o nich stosuje się praktykę przemilczania i izo
lacji ") . 

Tematyka recenzowanych książek najlepiej może być porównana 
za pomocą kolejnego zestawienia (na s. 43). 

Niektórym elementom w tabeli warto poświęcić nieco więcej uwa
gi. I tak opracowania z t e o r i i i m e t o d o l o g i i wyraźnie naj
bardziej interesują redakcję ZP. Mała liczebność omówień a n a l i z 
z a w a r t o ś c i świadczy chyba o w ogóle niewielkiej liczbie publi
kacji z tego zakresu (takich, które wnoszą coś nowego i warto je 
przedstawić). Problematyka g a t u n k ó w też wyraźnie interesuje 
periodyk polski, przy zaskakującym jej pomijaniu w zaehodnionie-
mieckim — który natomiast (co nie zaskakuje) sporo uwagi poświę
ca problemom p r a w a p r a s o w e g o . Wydawnictwa z dziedziny 
d o k u m e n t a c j i i s t a t y s t y k i mass mediów referujemy prak-

17) Już wcześniej zwrócił na to uwagę naukowcom zachodnim Walery P i s a 
r e k w rozprawie pt. „Massenkommunikationsforschung in Osteuropa: Ein 
Überblick" w hamburskim kwartalniku Rundfunk und Fernsehen (1974 nr 
3—4, s. 289 ust. 1.5). 
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Tabela 4: Tematyka recenzji w 3 badanych pismach 

Tematyka 

1. Teoria i metodologia 
2. Wielowątkowe 

3. Analizy zawartości 
4. Gatunki 

5. Odbiór 
6. Prawo 

7. Ekonomika 
8. Reklama 

9. Dokumentacja 

10. Warsztat i zawód 

11. Technika 
12. Język 

13. Wybory, wspomnienia 

14. Historia własna 

15. Historia obca 

16. Pozaprasoznawcze 

Razem *) 

Wyodrębniona tematyka rtv: 

JQ (N = 1968) 

60 = 3e/e 

334 = 17% 
15 = —l°/o 

15 = — 1 % 

22 = + 1 % 
35 = -2%> 

12 = —l°/o 

6 = 0% 

3 = 0% 

118 = 6% 

12 = — 1 % 
37 = —2% 

92 = 5% 

156 = 7% 

54 = -3«/» 
997 = 51e/» 

101°/» 

140 = 7°/« 

Pk (N = 907) 

47 = 5% 
195 == 21% 

23 = 3% 

4 = 0% 
21 = 2% 

55 = 6°/e 

16 = - 2 % 

5 = - 1 % 

5 = - 1 % 
39 = 4% 

0 = 0% 

4 = 0% 
21 = 2% 
84 = 9% 

26 = 3% 
362 = 40% 

99% 

113 =12,5% 

ZP (N = 1338) 

98 = 7% 

169 = 13% 
15 = 1% 

46 = 3% 
30 = 2% 

25 = 2% 
13 = 1% 

3 = 0% 
45 = 3% 

58 = 4% 
14 = 1% 

12 = 1% 

82 = 6% 
120 = 9% 

116 = 9% 
492 = 37% 

99% 

72 = 6% 

*) Ze względu na zaokrąglenia procentowe nie sumuje się do 100. 

tycznie tylko w ZP. Przy omówieniach r e d a k c y j n o — w a r s z t a 
t o w y c h pierwsze miejsce zajmuje wprawdzie JQ, ale należy to 
przypisać nader licznej i w gruncie rzeczy często prymitywnie po
pularnej w USA literaturze na ten temat; w zestawieniu z pismem 
zachodnioniemieckim ZP co najmniej dotrzymują kroku. Dla autora 
niniejszej analizy niespodzianką okazała się w ZP niska liczba re
cenzji dotyczących j ę z y k a , którego problematyce pismo w in
nych działach poświęca proporcjonalnie więcej uwagi. Wyrazem 
osobistego poglądu jest stwierdzenie, że ZP chyba zbyt wiele miej
sca przeznaczają na omówienia w y b o r ó w i w s p o m n i e ń 
dziennikarskich; w rozsądniej szych rozmiarach te edycje są uwzględ
niane w obu pismach zagranicznych. Raczej też nadmiernie nasz 
kwartalnik zajmował się h i s t o r i ą p r a s y o b c e j , ale to grzech 
przeszłości. Wobec istnego zalewu literatury ,,z p o g r a n i c z a " 
prasoznawstwa ZP zachowały stosunkowo największą powściągli
wość, ale i tak w doborze tych pozycji do prezentacji wypada za-
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ostrzyć kryteria. Wreszcie gdy chodzi o problematykę r a d i o w o -
- t e l e w i z y j n ą , t o w porównaniu z dbu pismami zagranicznymi — 
zwłaszcza Pk — wypadliśmy blado1 8). 

Słowo końcowe 

Przedstawiona analiza recenzji w 3 periodykach prasoznawczych 
nie uwzględniła ani objętości publikowanych omówień, ani ich war
tości informacyjnej, jakości formalnej itp. zagadnień, które w su
mie dopiero mogłyby dostarczyć materiału do pełnej oceny polityki 
recenzyjnej tych kwartalników. Przeprowadzenie takiej komplekso
wej analizy przekraczało oczywiście możliwości autora, stąd też — 
poza ewidentnymi przykładami — rezygnuje on z ocen, zwłaszcza 
globalnych. W żadnym też razie wyników tej analizy jednego z dzia
łów nie należy rozszerzać na ocenę profilu czy poziomu badanych 
pism. 

18) Podstawowym księgozbiorem, na którym opiera się dobór recenzji do ZP, 
jest biblioteka Ośrodka Badań Prasoznawczych, nie sprowadzająca literatury 
z tego zakresu ponad bieżące potrzeby. Osobiste zgłoszenia współpracowni
ków i nadsyłanie do redakcji egzemplarzy recenzyjnych należą do rzadkości. 
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ODBICIE PRZEMIAN SPOŁECZNYCH 
W TREŚCI GAZETY ZAKŁADOWEJ 

(Na przykładzie WIADOMOŚCI NOWOTARSKICH ZAKŁADÓW 
PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO) 

W cyklu publikacji o prasie zakładowej prezentujemy 
przemiany dostrzeżone w analizie zawartości gazety No
wotarskich Zakładów Przemysłu Skórzanego w okresie 
15 lat. Podobnie jak w poprzednich artykułach mniej cho
dzi nam o dokumentację faktograficzną, bardziej — 
o ukazanie pewnych charakterystycznych rysów prasy 
zakładowej. Tekst powstał na kanwie pracy magister
skiej, wykonanej przez autora w Instytucie Socjologii 
UJ pod kierunkiem doc. dra hab. Antoniego Stojaka. 

Powiązanie prasy z procesami przemian społeczno-gospodarczych 
Polski realizuje się w dwojaki sposób: 1) przez wzrost liczby gazet, 
ich nakładów oraz związane z tym przemiany w zakresie czytelnic
twa, 2) przez zmiany treści pisma w powiązaniu z aktualną sytuacją 
społeczno-ekonomiczną. Wydaje się, że wzajemna zależność tych zja
wisk ma charakter dwustronny. Wzrost nakładów i rozwój czytelnic
twa jest wynikiem nie tylko ulepszania bazy techniczno-wydawni-
czej, ale i rozwoju zainteresowań czytelniczych. W sferze przemian 
treści zależność ta wyraża się w dwojakiej roli społecznej, jaką speł
nia gazeta: opisywania i przedstawiania rzeczywistości oraz jej 
kształtowania. Ustalenie, w jaki sposób gazeta przedstawia rzeczywi
stość, nie pozwala jeszcze określić, w jakiej mierze tę rzeczywistość 
kształtuje, ale jest niewątpliwie ważnym elementem odpowiedzi na 
to pytanie. 

Zjawiska ilościowego rozwoju prasy traktowane jako ilustracja dy
namiki zmian w sferze kultury były częstym przedmiotem rozważań 
socjologów1). Rzadziej jako przedmiot analizy stawiano problem po-
*) Por. np. M. C i e c h o c i ń s k a , A. P r e i s s, Społeczne aspekty uprzemysła
wiania w Polsce Ludowej. Warszawa 1971 , s. 132—141. 
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wiązania treści gazety z przemianami społecznymi. Powiązanie tych 
zjawisk udowodnił T. Goban-Klas 2), opierając się na analizie wystę
powania takich zespołów tematycznych gazety, jak gospodarka ma
teriałowa, dyscyplina pracy czy sylwetki ludzi dobrej roboty. Studia 
te dotyczyły prasy ogólnopolskiej i wojewódzkiej, co niewątpliwie 
rzutowało na stopień ogólności analizowanych publikacji. 

Powiązanie gazety zakładowej z konkretnym zakładem i regio
nem powoduje ograniczenie zasięgu jej oddziaływania oraz skoncen
trowanie się na zagadnieniach szczegółowych. Różnice w społecznym 
usytuowaniu prasy centralnej i zakładowej skłaniają do przeanalizo
wania roli, jaką ta ostatnia pełni w systemie świadomego kształto
wania nowych stosunków społecznych. 

Metody badań i zadania pracy 

Celem analizy było ustalenie zmian formy i treści gazety pt. Wia
domości Nowotarskich Zakładów Przemysłu Skórzanego oraz zmiany 
wzoru pracownika, jakie pismo to propagowało w ciągu 15 lat. W obu 
przypadkach posługiwano się analizą zawartości, biorąc w pierwszym 
przypadku jako jednostkę analizy artykuł, a w drugim postać robot
nika przedstawioną w piśmie. Różny był sposób doboru próby do 
analizy: strukturę gazety badano, posługując się metodą punktowego 
doboru próby 3), natomiast wzór pracownika — dobierając wszystkie 
artykuły przedstawiające jego sylwetkę. Do analizy wybrano cztery 
roczniki gazety: 1960, 1964, 1969 i 1974. Pozwoliło to na przebadanie 
materiałów oddzielonych około pięcioletnią przerwą oraz na wybór 
roczników z okresów przełomowych zmian w strukturze gospodarczej 
kraju. Pozycje do analizy zawartości losowano według standardu: 
dwa punkty (pozycje) na stronę, co pozwoliło na przeanalizowanie — 
łącznie we wszystkich rocznikach — 1209 artykułów. Ponadto, 
badając wzór pracownika zanalizowano 395 sylwetek robotników 
przedstawionych w gazecie w czterech wybranych rocznikach. Aby 
uzyskać możliwość porównania rzeczywistych przemian społecznych 
z ich przedstawieniem w gazecie, materiał uzyskany dzięki analizie 
zawartości uzupełniono zestawieniami statystyczno-opisowymi doty
czącymi rozwoju gospodarczego Nowego Targu. 

Wyznacznikami zmian gazety były jej następujące elementy: 1) 
struktura tematyczna, 2) udział artykułów krytycznych w całości 
materiału, 3) sylwetki pracowników przedstawionych w gazecie 
z uwzględnieniem systemu wartości, które preferują, oraz ich cech 
specyficznych. 

Zmiany struktury społeczno-ekonomicznej określone były przez: 
1) ogólnopolskie przemiany polityczno-gospodarcze związane z reali
zacją planów długofalowych, 2) specyficzne etapy procesu uprzemy
sławiania Podhala. Opierając się na tym wyróżniliśmy trzy zasadni-
2)T. G o b a n - K l a s : Rola prasy w przeobrażeniach społeczno-gospodar-
czych. Zeszyty Prasoznawcze 1975 nr 2, str. 17—19. 
3) H. Siwe k: Dobór próby do ilościowej analizy zawartości prasy. Zeszyty 
Prasoznawcze 1970 nr 3. 
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cze fazy industrializacji: 1) fazę budowy (do I960), 2) fazę produkcji 
(1960—1970), 3) fazę usprawnień i modernizacji (po 1970)4). Każdy 
z tych okresów wysuwa na pierwszy plan nowe postawy, wzory za
chowań, wartości rozumiane jako siły motywacyjne ludzkiego dzia
łania, a to z kolei powoduje różnicowanie się treści i wzorów propa
gowanych przez gazetę. 

Ogólna charakterystyka gazety 

Wiadomości NZPS ukazują się od roku 1960. Odznaczają się zespo
łem cech typowych dla całej prasy zakładowej, co wyraża się w ści
słym związku gazety z zakładem, społecznym sposobem jej redago
wania, niskim nakładem, częstotliwością ukazywania się. 

Gazeta charakteryzuje się przewagą artykułów średnich (przecięt
nie około 1/8 strony formatu 28X41 cm). W olbrzymiej większości 
są to wypowiedzi dziennikarskie (87'% powierzchni) pisane przez 
członków redakcji. Frekwencja pozycji niedziennikarskich oraz ar ty
kułów pochodzących spoza redakcji jest niska, wskazująca na przy
padkowość takich publikacji. Dominującą formą dziennikarską jest 
artykuł i informacja. Wszystkie wypowiedzi gazety koncentrują się 
wokół problematyki zakładu i regionu (73%). Elementy gazety wy
mienione powyżej charakteryzują się niewielkimi zmianami w cza
sie. Kierunek tych zmian wyznaczony był przez dążenie redakcji do 
uatrakcyjnienia pisma przez zmniejszenie objętości materiałów 
i zwiększenie liczby fotografii oraz — w zakresie autorstwa i form 
dziennikarskich — zwiększenie liczby pozycji spoza redakcji, różni
cowanie form gatunkowych, a także wprowadzanie pozycji niedzien
nikarskich. 

Z przemianami społecznymi w regionie nowotarskim wiążą się po
zostałe elementy pisma — struktura tematyczna, stopień krytyczno-
ści materiałów oraz wzór pracownika przez gazetę propagowany. 

Faza budowy 

Okres odbudowy zniszczeń powojennych w latach 1945—1950 za
początkował socjalistyczne przemiany regionu nowotarskiego. Dy
namikę tym zmianom nadała w latach 1953—1955 budowa kombina
tu skórzanego. Wymagało to stworzenia kadry pracowniczej zaanga
żowanej w produkcję przemysłową, a co za tym idzie — zmiany 
nastawień ludzi oraz olbrzymich przekształceń w sferze kul tury 
i obyczaju. Dlatego też podstawową wartością propagowaną w tym 
czasie były korzyści materialne i społeczne płynące z podjęcia pracy 
w przemyśle. Gazeta nowotarskiego zakładu powstała w końcowym 
okresie tego etapu. Procesy społeczne towarzyszące wstępnej fazie 
industrializacji, na skutek dotychczasowego zacofania regionu były 
jednak w pełni aktualne i znajdowały odbicie w gazecie. 

1 4) Podobne fazy rozwoju wyróżniają I. N o w a k owa : Robotnicy w uprze
mysławia jącym się mieście. Warszawa 1973, s. 17 oraz M. C i e c h o c i ń s k a , 
A. P г e i s s: op. cit., s. 21—27. 
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W okresie tym poruszano najczęściej problemy gospodarcze. W ra
mach tej problematyki dominujące znaczenie miały artykuły o pro
dukcji zakładu oraz o problemach techniczno-organizacyjnych (głów
nie racjonalizatorstwo i poradnictwo fachowe). W tematyce poli
tycznej najczęściej omawiane były problemy o zasięgu ogólnopol
skim. Zainteresowanie kulturą robotniczą przejawiało się w publi
kacjach o charakterze obyczajowym. Wyrazem tego są niespotykane 
później pozycje utrzymane w tonie współczesnego robotniczego sa-
voir-vivre'u, obejmującego cały zespół podstawowych wiadomości 
z dziedziny kultury osobistej. Artykuły charakteryzowały się prze
wagą elementów aprobatywnyeh (33%) bądź też nie zawierały ani 
aprobatywnych, ani krytycznych tonów. 

Stosunkowo częste były artykuły orzekające o wzorze pracownika 
(11% całości materiałów). W większości zawierały ocenę pracy (35fl/o 
artykułów traktujących o robotnikach) bądź propagowały metody 
uaktywnienia. Procesy produkcyjne wymagały wtedy nie tylko sta
łego dostarczania wzorów pracy, lecz również grupowego współdzia
łania. Publikacje gazety ten aspekt pracy podkreślają, przedstawiając 
najczęściej jako bohatera pozytywnego grupę pracowniczą. 

Spośród wielu cech indywidualnych prezentowanego bohatera na 
pierwszy plan wysuwają się te, które określają sposób i efektywność 
pracy. Nie zwraca się jednocześnie uwagi na cechy określające spo
sób uczestniczenia jednostki w życiu społecznym, a szczególnie na 
cechy związane z działalnością społeczną. Najbardziej eksponowaną 
cechą była umiejętność osiągania duże jwydajności pracy. Wartością 
naczelną, ku której kierowały się jednostki uczestnicząc w procesie 
produkcji, były cele materialne, głównie wysokie zarobki. O silnych 
w tym okresie procesach dezorganizujących społeczeństwo świadczy 
przedstawienie 27'% sylwetek pracowników negatywnie; krytykowa
no takie zjawiska jak alkoholizm, chuligaństwo czy zabór mienia 
społecznego. 

Faza produkcji 

Okres produkcji charakteryzuje się wartościowaniem nie tyle wy
dajności pracy, co oceną stopnia zaangażowania w pracy oraz działal
ności społecznej. Wobec dążenia do zapewnienia sobie stabilizacji 
w życiu rodzinnym i zawodowym czynniki materialne jako główny 
powód podjęcia pracy tracą swoje znaczenie. Głównym dążeniem sta
je się zapewnienie sobie pozycji społecznej oraz pracy odpowiadają
cej umiejętnościom. Faza ta charakteryzuje się szybkim wzrostem 
liczby pracowników. Stan załogi w 1960 roku wynosił 3200 osób, 
a pod koniec tej fazy około 8000 pracowników. Ze wzrostem zatrud
nienia gwałtownie wzrastała produkcja. Działalność inwestycyjna za
kładu była bardzo szeroka — wybudowano osiedle mieszkaniowe, ho
tele robotnicze, przedszkola. Zakład nie miał w tym okresie żadnych 
trudności kadrowych, ponieważ korzyści płynące z podjęcia w nim. 
pracy były dla każdego dostrzegalne. 

Analizując s trukturę gazety w tym okresie opieramy się głównie 
na roczniku 1964, ilustrując równocześnie niektóre procesy danymi 
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z roku 1969. Gazeta w dalszym ciągu eksponowała problematykę go
spodarczą, przy jednoczesnym silnym wzroście liczby artykułów na 
tematy ogólnospołeczne. W tematyce gospodarczej, podobnie jak 
w poprzednim okresie, aktualne były problemy techniczno-organiza
cyjne zakładu, a w ogólnospołecznej wzrosła bardzo wyraźnie liczba 
publikacji na tematy poprawy warunków socjalnych pracowników 
oraz budownictwa komunalnego. W dalszym ciągu popularna była 
tematyka obyczajowa. Zmiany w treści gazety odbiły się na stopniu 
krytyczności pisma. W 1964 roku aż 26%> materiałów zawierało 
w sobie przewagę elementów krytycznych. 

W fazie produkcji, w wyniku prawidłowego rozwoju zakładu pod 
względem polityki kadrowej oraz dezaktualizacji problemów kształ
towania kadry pracowniczej z okresu budowy zakładu, znacznie spa
da liczba artykułów prezentujących postać robotnika (9fl/o w 1964 
i 5% w 1969). Podobnie jak w poprzednim okresie zainteresowanie 
pracownikiem skupiało się na ocenie jego pracy (30%> artykułów). 
Grupa pracownicza, najczęściej przedstawiana w fazie budowy, zo
stała zastąpiona prezentacją zbiorowości nie związanych wspólną 
pracą, w rodzaju grupy koleżeńskiej lub zabawowej. 

Zasadniczej zmianie uległy cechy wzoru pracownika prezentowa
nego w tym okresie. W zakresie sposobu wykonywania pracy duża 
wydajność zastąpiona została takimi cechami jak rzetelność, obowiąz
kowość, uczciwość i fachowość. Główną cechą charakteryzującą za
angażowanie społeczne stała się „działalność społeczna", pomijano 
natomiast takie jak patriotyzm czy ideowość. Indywidualne cechy 
jednostek podkreślane najczęściej, jako najbardziej znaczące, to kul
tura osobista oraz uczciwość. Wartości, ku którym ludzie kierowali 
w tym okresie swoje działania, to zapewnienie sobie szacunku, wyra
żającego się w dobrej reputacji w środowisku pracy. Ogromny wzrost 
w 1964 roku liczby sylwetek przedstawionych negatywnie (było ich 
43%) wynika, jak się wydaje, nie tyle z faktycznego wzrostu wy
kroczeń i przestępczości, ile z reakcji środowiska na procesy dezor
ganizacji społecznej. Jest to ostatni rocznik, w którym występuje tak 
duża liczba sylwetek negatywnych. 

Faza usprawnień i modernizacji 

Po roku 1970 wprowadzono nowe metody zarządzania zakładem 
(co w konsekwencji spowodowało przejście kombinatu, w roku 1974, 
na rozrachunek własny) oraz uruchomiono nowoczesne linie produk
cyjne. Jednoczesny rozwój przemysłowy regionu pociąga za sobą 
rozwinięcie rynku pracy; zmusza to zakład do ustabilizowania kadry 
pracowniczej oraz polepszenia warunków socjalnych. Okres ten przy
nosi zróżnicowanie celów ludzi pracujących w zakładzie, co wyraża 
się w poszukiwaniu bogatszych form życia, zarówno w sferze kultu
ry, jak i pracy zawodowej. Jednocześnie z tymi tendencjami poja
wiają się postawy konsumpcyjne. 

Odbiciem tych procesów w gazecie jest zwiększenie się w r. 1974 
liczby artykułów na tematy ogólnospołeczne. W tej grupie publi
kacji najczęściej podkreśla się tematykę socjalną oraz sprawy bu-

4 — Zeszyty Prasoznawcze 
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downictwa mieszkaniowego i usługowego. W grupie tematów poli
tycznych najczęściej mieści się działalność organizacji zakładowych 
oraz instytucji i stowarzyszeń komunalnych. Stopień aprobatywno-
ści gazety jest bardzo duży — 50%) artykułów ma przewagę ele
mentów aprobaty wnyeh. 

O wadze, jaką w tym okresie przywiązuje się do ukazywania wzo
rów pracowników świadczy fakt, że 15% pozycji w gazecie przedsta
wia taki wzór. Prezentują one pojedyncze sylwetki oraz wykazują 
tendencje do wskazywania na indywidualne zasługi pracowników. 
Coraz częściej przedstawia się wzory pracowników w sposób wnikli
wy i całościowy, starający się ujmować charakter człowieka w całej 
jego złożoności. Wpływa to również na przedstawianie tych sylwe
tek pozytywnie (83% sylwetek). 

Podstawowy w tym okresie jest zespół cech związanych z działal
nością społeczną oraz ze sposobem wykonywania pracy. Szczegóło
wymi tematami pojawiającymi się najczęściej są: w grupie cech spo
łecznych — działalność społeczna oraz ideowość i patriotyzm; w gru
pie cech związanych z wykonywaną pracą (obok podkreślonych już 
w poprzednim okresie uczciwości, obowiązkowości i fachowości) po
jawia się nowa cecha — przekazywanie swoich doświadczeń młodym 
kadrom pracowniczym. Ludzie przedstawieni w gazecie — obok pod
kreślanych w poprzednim okresie celów w rodzaju zdobycia szacun
ku — kierują się również nowymi wartościami, jak zdobycie i utrwa
lenie wiedzy i kwalifikacji. 

Wnioski 

Powyższe stwierdzenia dokumentują tezę o powiązaniu przemian, 
jakie zachodzą w społeczeństwie pod wpływem industrializacji, z tre
ścią gazety zakładowej. Podstawowe trendy zmian treści gazety od
powiadają w wysokim stopniu procesom społecznym charakterystycz
nym dla poszczególnych faz industrializacji. Najważniejsze z tych 
trendów to: 

1. Zmiana w hierarchii podstawowych grup tematycznych gazety. 
W fazie budowy eksponuje się problemy gospodarcze (34%), w fazie 
produkcji tematyka gospodarcza i ogólnospołeczna ma identyczną 
rangę (po 32%), w fazie ostatniej natomiast najbardziej eksponowane 
są problemy ogólnospołeczne. Ta też tematyka miała najwyższą dy
namikę zmian. 

Odsetek powierzchni problematyki ogólnospołecznej w gazecie 

20% 
1960 

N = 390 

32% 
1964 

N = 251 

36% 
1969 

N = 278 

40% 
1974 

N = 290 
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2. Zmiana sposobów przedstawiania wzoru pracownika w gazecie. 
Rozpatrując to zagadnienie brano pod uwagę artykuły, które — nie 
wskazywały na konkretną postać — przedstawiały tylko jedną syl
wetkę, kilka sylwetek lub grupę ludzi. 

Tabela 1: Przedstawianie wzorów pracownika w gazecie (dane w procentach, 
N = 100) 

Faza 

Typ 
bohatera 

bez generalnego bohatera 
pojedyncza sylwetka 

kilka sylwetek 
grupa pracownicza 

bohater innego typu 

razem 

budowa 

1960 

N = 55 

7 

24 

6 
64 
0 

101 

produkcja 

1964 1969 

N = 83 N = 48 
13 

17 

33 
36 

1 

100 

17 
15 

26 
42 

1 

101 

moderni
zacja 
1974 

N = 100 

20 
39 
12 
23 
1 

100 

U w a g a : ze względu na zaokrąglenia procentów sumy w dwu rubrykach 
przekraczają 100. 

Wyraźna jest tendencja do odchodzenia od grupy pracowniczej ja-
кю wzoru, natomiast coraz częstsza jest indywidualna prezentacja 
pracowników. Etapem pośrednim tego procesu było przedstawienie 
w fazie produkcji głównie grupy koleżeńskiej, a więc nie związanej 
więzią wynikającą z pracy na wspólnym stanowisku roboczym. 
Tabela 2: Sposób prezentacji wzoru grupy pracowniczej (dane w procentach, 
N = 100) 

Faza 

Typ 
grupy 

grupa pracownicza 

grupa związana inną 
więzią 

razem 

budowa 

1960 
N = 55 

40 

24 

64 

produkcja 

1964 
N = 83 

17 

19 

36 

1969 

N = 48 

11 

31 

42 

moderni
zacja 

1974 
N = 100 

13 

15 

28 

3. Zmiana wartości, jakimi kierują się w działaniu ludzie przed
stawiani w gazecie. W okresie budowy zakładu były to nieomal wy
łącznie cele materialne (16°/o), w następnych okresach zostały one za
stąpione przez takie wartości, jak znalezienie swojego miejsca w spo
łeczeństwie oraz utrzymanie sprawności fizycznej. Są to więc warun
ki zapewnienia sobie bezpiecznej egzystencji. Najzupełniej nieocze
kiwanie wartości typu: zapewnienie sobie władzy, sławy i szacunku 

44 
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w pracy — mają tendencję malejącą od 13% w r. 1960 do 2°/o 
w 1974. 

4. Zmiana lansowanych cech bohatera prezentowanego w gazecie, 
związanych z usytuowaniem jednostki w społeczeństwie. Tabela 3 
przedstawia — oprócz wyraźnej tendencji wzrostowej niektórych 
cech — również różnorodność cech branych pod uwagę w ocenie ak
tywności społecznej w ostatnich latach. 
Tabela 3: Cechy bohatera lansowane w gazecie (dane w procentach. N = 100) 
Dane nie sumują się do 100, ponieważ nie we wszystkich sylwetkach cechy te 
podkreślono. 

Faza 

Cechy 
społeczne 

patriotyzm 
ideowość 
działalność społeczna 

budowa 

1960 

N = 67 
6 

16 

10 

produkcja 

1964 
N = 106 

1 

3 

29 

1969 

N = 90 
6 
7 

46 

moderni
zacja 
1974 

N = 132 
16 
23 
41 

5. Podobne zjawisko różnicowania się kryteriów oceny pracownika 
zauważyć można analizując zmiany cech, jakie posiadał dobry pra
cownik w poszczególnych okresach, związanych ze sposobem wyko
nywania pracy. Duża wydajność pracy, podkreślana tylko w okresie 
intensywnego budownictwa, została zastąpiona cechami, które wska
zywały na sposób wywiązania się z obowiązków, a w ostatnich la
tach — na umiejętność przekazania swoich doświadczeń. 
Tabela 4: Cechy charakteryzujące kryteria oceny pracownika (dane w pro
centach, N = 100) 

Faza 

Cechy 
pracy 

wydajność 
rzetelność, uczciwość 

szkolenie młodych kadr 
fachowość 

obowiązkowość 

budowa 

1960 

N = 67 

19 
9 

0 
3 
4 

produkcja 

1964 
N = 106 

7 
20 

1 

9 

16 

1969 

N = 90 
8 

13 

12 

13 
12 

moderni
zacja 

1974 
N = 132 

6 
18 

15 

11 
9 

Dane nie sumują się do 100 (j.w.) 

Podstawowym procesem zapewniającym powstanie i ciągłość funk
cjonowania prasy zakładowej jest proces socjalistycznych przemian 
społecznych. Przemiany te dokonują się w różny sposób w poszcze
gólnych regionach, wyznaczane są jednak przez podobne zjawiska 
w skali ogólnopolskiej. Przyjęcie takiego stanowiska skłania do sfor
mułowania hipotezy o zasadniczym podobieństwie uczestniczenia ca
łej prasy zakładowej w przemianach społecznych Polski Ludowej. 
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KORESPONDENCJE 

Szanowny Panie Redaktorze, 

z dużym zainteresowaniem zapoznałem się z publikacją Mariana Tyrowicza: 
Badania z historii prasy polskiej w trzydziestoleciu 1945—1975 — Zeszyty 
Prasoznawcze, 1975 nr 4. Poniższe uwagi formułuję nie z chęci pomniejszania 
znaczenia syntezy dokonanej przez M. Tyrowicza, lecz dla uzupełnienia nie
których wątków, które wydają mi się szczególnie istotne. 

1. Pisząc, iż dla aktywizacji i ukierunkowania badań historyczno-praso-
wych duże znaczenie posiadały zjazdy naukowe, Autor nie dostrzegł wrocław
skiego zjazdu polonistów (1950), na którym zgłoszone zostały istotne (czy wręcz 
nowatorskie) postulaty badawcze, później realizowane w Pracowni Oświecenia 
IBŁ PAN pod kierunkiem T. Mikulskiego. Najciekawszym dokonaniem wro
cławskich polonistów jest monografia bibliograficzna Zabaw Przyjemnych 
i Pożytecznych, a także liczne studia nad Monitorem. Częściowo plon tych 
dokonań został zawarty w serii wydawniczej IBL PAN „Studia Historyczno
literackie" pod red. J. Kotta. 

2. Bez wątpienia na aktywizację badań historyczno-prasowych wpływało 
tworzenie wyspecjalizowanych instytucji. We wspomnianym artykule nie do
strzeżono działalności Zakładu Historii Czasopiśmiennictwa PAN (kierowanego 
w latach 1953—1958 przez J. Chałasińskiego). Znikomy fragment dorobku tego 
Zakładu znalazł uzewnętrznienie w Przeglądzie Nauk Historycznych i Spo
łecznych (t. 7: 1956), kilka dziesiątków publikacji ukazało się na łamach in
nych czasopism, bądź też w formie książkowej (czasem z kilkunastoletnim 
opóźnieniem). Wspominam o tym Zakładzie z tego powodu, iż prace inspiro
wane przez J. Chałasińskigeo wyraźnie uwypuklały problematykę socjolo
giczną, pomijaną w dotychczasowych opracowanaich, będących domeną zain
teresowań historyków stosunków politycznych, historyków literatury, bądź 
druku i książki. Brak w artykule także oceny udziału poszczególnych katedr 
czy instytutów uniwersyteckich w rozwijaniu badań historyczno-prasowych. 

3. Zbyt jednostronna wydaje się ocena dorobku naukowego, związanego 
z obchodami 300-lecia prasy polskiej. Upowszechnienie badań historyczno-pra
sowych trwałe rezultaty przyniosło w studiach nad prasą Opolszczyzny (obok 
prac J. Ratajewskiego, autor nie dostrzegł istotnego dorobku J. Glenska; szcze
gólnie cenna książka dot. „Nowin Raciborskich 1889—1904") oraz Warmii i Ma
zur. 

Nurt badań nad prasą staropolską zapoczątkowany w okresie obchodów 
300-lecia prasy polskiej jest kontynuowany. Jego najtrwalsze rezultaty nau
kowe dopiero dzisiaj docierają do czytelnika, stąd też być może nie zostały 
jeszcze dostrzeżone i należycie ocenione. Do najbardziej ambitnych przedsię
wzięć zaliczyć można studia J. Szczepańca o Monitorze Polskim i K. Zawadz
kiego nt. XVI-wiecznych gazet ulotnych polskich i Polski dotyczących. Nie
stety, dotąd nie znamy pełnego tekstu pracy K. Zawadzkiego. Jej fragmenty 
opublikowane w Roczniku Biblioteki Narodowej i Roczniku Historii Czasopi
śmiennictwa Polskiego (szczególnie nie uwzględniony przez M. Tyrowicza ar
tykuł z rocznika 1972 zesz. 1, dotyczący kwestii terminologicznych oraz zagad
nień edytorskich i typograficznych) dowodzą, iż mamy do czynienia z pracą 
na wskroś oryginalną. 
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Równie ciekawą i nowatorską problematykę porusza J. Szczepaniec (Udział 
drukarni Bertutowiców w akcji wydawniczej Merkuriusza Polskiego — Rocz
nik Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, t. 9: 1974). W wyniku wnikliwej 
analizy typograficznej i metryki wydawniczej formułuje nowe zaskakujące 
wnioski dotyczące organizacji pracy redakcyjnej. 

4. Wiele uwagi M. Tyrowicz poświęcił krakowskiemu ośrodkowi badawcze
mu. Pominięty został jednak obfity plon badań naukowych A. Żygi nad dzie
jami galicyjskiego czasopiśmiennictwa literackiego po r. 1865, ze szczególnym 
uwzględnieniem dwu ostatnich dziesięcioleci XIX w. 

5. Niepokoi również niedostrzeżenie przez Autora prac z zakresu dokumen
tacji i bibliografii badań historyczno-prasowych. Myślę w tym miejscu za
równo o wydawanej od 1965 r. przez Ośrodek Badań Prasoznawczych „Pol
skiej bibliografii adnotowanej wiedzy o środkach masowego komunikowania" 
pod moją redakcją, jak również o pracach nad bibliografią prasy polskiej 
wykonywanych w Pracowni Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego IBL PAN. 
Nie trzeba podkreślać, iż dalszy rozwój badań historycznych bez właściwej 
dokumentacji byłby raczej utrudniony. 

Przy okazji chciałbym zwrócić uwagę na szereg nieścisłości, które wkradły 
się do bibliografii załącznikowej tego artykułu. Często są to drobiazgi, lecz 
rażą liczne odstępstwa od obowiązujących norm przy sporządzaniu opisów bi
bliograficznych. Np. w niektórych podaje się rocznik czasopisma (poz. 123 
i wiele innych), innym razem pomija się go (np. poz. 136) bądź oznaczenie 
rocznika zapisuje się mylnie (np. w poz. 24 zamiaist „Prace Polonistyczne 1955, 
XII" powinno być: „Prace Polonistyczne, seria 12: 1955"). Podobne uchylenia 
spotykamy przy opisie prac wchodząccyh w zakres serii wydawniczych; w nie
których przypadkach związek z serią jest podkreślony (np. poz. 31, 33; w obu 
wypadkach opis niepełny), w innych pominięty (np. poz, 58, 140, 143; wszy
stkie te pozycje wchodzą w obręb wspólnej serii). Przykłady można mnożyć. 
Bardziej przykre są zniekształcania tytułów (np. poz. 117 — zamiast „Dawne 
gazety śląskie" winno być „Nad rocznikami dawnych gazet śląskich. Studium 
z polskiego życia literacko-kulturalnego przełomu XIX i XX w."). 

Sylwester Dziki 
Kraków, listopad 1975 

Szanowny Panie Redaktorze! 

W artykule M. Tyrowicza: Badania z historii prasy polskiej w trzydziesto
leciu 1945—1975 (ZP nr 4 z 1975 r.) pominięto moje całościowe opracowania 
trzech dzienników: wychodzącego 46 lat krakowskiego Głosu Narodu (Studia 
Historyczne 1969 z. 4 i 1973 z. 3) oraz lwowskiego Ruchu Katolickiego i lwow
skiego Przedświtu (tamże, 1971 z. 2). Pominięto mój „Rzut oka na sto lat 
polskiego czasopiśmiennictwa katolickiego (1833—1939)", Novum 1975 z. 1—3. 

Zasługują na uwzględnienie także życiorysy dziennikarzy w Polskim Słow
niku Biograficznym i nasze „Materiały do słownika dziennikarzy i publicystów 
polskich" (47 odcinków w ZP od 1964 г.). 

Kraków, listopad 1975 
Czesław Lechicki 
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Zeszyty PRASOZNAWCZE 
Kraków 1976 R. XVII nr 1 (67) 

ZBIGNIEW TEMPSKI 

PLAN TEMATYCZNY W REDAKCJI 

Konieczność planowania w pracy redakcyjnej — podob
nie jak w każdym celowym działaniu — nie podlega dy
skusji. Oczywiście, każdy schematyzm byłby tu zgubny, 
lecz elastycznie traktowany plan tematyczny (o tym 
wycinku planowania pisze sekretarz generalny SDP 
dr Tempski, wieloletni red. nacz. SŁOWA POLSKIEGO 
i następnie dyrektor Ośrodka Dziennikarstwa) jest nie
zbędnym warunkiem dobrej roboty redakcyjnej. Arty
kuł drukujemy głównie z myślą o adeptach naszego za
wodu, ale nie tylko — gdyż także w praktyce twórczość 
dziennikarska nie zawsze chętnie przystosowuje się do 
planowania. 

"planowanie w redakcji? Praca dziennikarzy ujęta w ramy planów 
-* okresowych? Kampanie prasowe szczegółowo zaplanowane przez 
kierownictwo redakcji? Wcześniej przygotowane plany działów re
dakcyjnych wykonywane niezależnie od bieżących wydarzeń i po
trzeb wynikających z życia? Czy plan redakcyjny w ogóle jest ko
nieczny? — Oto zestaw pytań pojawiających się u wielu osób, które 
zastanawiają się nad rolą i techniką planowania w redakcji, zwłasz
cza dziennika. Rozważmy więc te wątpliwości. 

Oponentów planowania w redakcji zapytałbym na początek: czy 
wiedzą, z jakich etapów składa się każde ludzkie działanie? Każde, 
absolutnie każde! Nie tylko produkcyjne, nie naukowe, nie admini
stracyjne, lecz jakiekolwiek codzienne działanie, np. zakup chleba 
czy wyjście na spacer. Prześledźmy to właśnie na takim prostym 
przykładzie: wybieram się na przechadzkę — znam cel mojego dzia
łania; zastanawiam się nad kierunkiem spaceru — planuję tok dzia
łania; ubieram płaszcz i kapelusz — uruchamiam środki potrzebne 
do wykonania mojego zamiaru; idę na spacer — wykonuję plan; po 
przechadzce jestem z niej zadowolony lub nie — skontrolowałem 
realizację działania. 

A więc mamy do czynienia z pięcioma etapami działania: uświa
domieniem sobie celu, planowaniem działania, rozmieszczeniem za-
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sobów potrzebnych do wykonania planu, realizowaniem planu oraz 
kontrolą realizacji. Identycznie postępuje dziennikarz np. przy pi
saniu artykułu: wyznacza sobie temat, zastanawia się, gdzie i z kim 
porozmawiać czy dokąd wyjechać, zbiera materiały, pisze, czyta, 
poprawia i uzupełnia swój artykuł. Być może nie uświadamia so
bie tego, że jego dziennikarska praca zawiera uznane przez naukę 
etapy działania. 

Chcemy więc czy nie chcemy, wydaje się nam to potrzebne czy 
nie, elementy planowania — bardziej lub mniej zorganizowanego — 
tkwią w pracy redakcyjnej. W niektórych jej ogniwach są one bar
dzo łatwo widoczne, a nawet silnie uświadamia się ich obecność. 
Tak jest np. z pracą sekretarza redakcji, który ma przecież do czy
nienia z najbardziej czułym planem w redakcji — harmonogramem 
przygotowania i druku numeru. Tak jest również z planem finanso
wym, który — wprawdzie pilnowany przez administrację — wyty
cza redakcji kierunki rozwoju i działania. 

N ie chcę się tu zajmować całością planowania w redakcji. Inte
resuje mnie najbardziej po macoszemu traktowany plan — plan 

tematyczny. 
Co rozumiem przez to określenie? Plan tematów, którymi zajmie 

się w określonym czasie zespół redakcyjny. Plan ten może być uzu
pełniany zamierzeniami organizatorskimi: akcjami, imprezami, an
kietami itp. Rezultatem wykonania planu tematycznego jest to, co 
czytelnik może znaleźć w gazecie: dobra lub zła publicystyka i ak
tualne lub spóźnione informacje. Czy nie warto zabiegać o dobre 
przygotowanie dziennikarskiej twórczości? 

Jak na plan tematyczny patrzy się w redakcji? Odpowiedź na 
to pytanie zależy od kilku czynników: od tego, jakiego działu plan 
dotyczy, od stopnia zaangażowania kierownictwa redakcji w plano
we prowadzenie działalności redakcyjnej, od dotychczasowych do
świadczeń redakcyjnych. Niechętnie więc traktuje się plany tema
tyczne w działach informacyjnych, z większym zrozumieniem 
w działach problemowych. Łatwo to pojąć, bowiem lepiej poddaje 
się planowaniu publicystyka niż informacja. Wybrnąć z tego dyle
matu — ku zadowoleniu wszystkich — można, stosując w planowa
niu umiar i rozsądek. 

Docenianie roli planów przez kierownictwo redakcji jest następ
nym warunkiem „polubienia planów" przez dziennikarzy. Podobnie 
jak w szkoleniu czy pracy społecznej i tu oczekiwany jest dobry 
przykład naczelnego i jego współpracowników. Wreszcie nastawie
nie zespołu do planów zależy również od dobrych czy złych doświad
czeń redakcji w tym względzie. 

Można wyodrębnić dwa rodzaje planów tematycznych: 
1. plany numeru, 
2. plany długofalowe. 
Kilka uwag o planowaniu tematów przeznaczonych do danego 

numeru. Można przyjąć, że ideałem — nie zawsze osiąganym — jest 
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codzienne dla dzienników lub cotygodniowe dla tygodników „plano
wanie", czyli zebranie poświęcone zawartości następnego numeru. 
Właściwie jest to już na ogół planowanie operatywne, wiążące się 
z codziennym harmonogramem. Zdecydowana większość materia
łów wyznaczonych do numeru pochodzi z redakcyjnych teczek. Moż
na więc mówić o realizacji redakcyjnego planu tematycznego. Do 
określonego numeru dajemy to, co dziennikarze wcześniej napisali, 
co agencja nadsyła, co sekretarz redakcji zebrał od współpracowni
ków. 

Przy sporządzaniu planu numeru może dojść do szybkiej decyzji: 
trzeba w ciągu kilku godzin napisać komentarz, felieton czy nawet 
artykuł publicystyczny na bardzo aktualny temat. Dziennikarz pra
cuje dla dziennika i nie może widzieć nic dziwnego w takiej dyspo
zycji. Niektóre redakcje stosują zresztą zasadę dyżuru komentato
rów w redakcji nocnej. 

Interesujące powinno być porównanie form planowania numeru 
w różnych redakcjach. Omówienie i zatwierdzenie planu numeru 
odbywa się na zebraniach całego zespołu (rzadko!), spotkaniu sztabu 
redakcyjnego z kierownikami działów (najczęściej) czv posiedzeniu 
kolegium. Niekiedy na początku spotkania stosuje się krótką dys
kusję na temat zawartości numeru, który właśnie się ukazał. Potem 
sekretarz redakcji przedstawia propozycje sztabu, co zwykle kończy 
się uwagami kierowników działów. Bywa i tak, że porządek takiego 
spotkania jest odwrotny: najpierw kierownicy działów proponują 
materiały do numeru, a później ustosunkowuje się do tego członek 
kierownictwa. 

T) rzejdźmy do planów tematycznych, które na dłuższy okres w y -
*• znaczają rytm pracy redakcji, działu, dziennikarzy. Jakie dłu
gofalowe plany tematyczne opracowuje — opracowywać powinna — 
redakcja? Plany działowe, redakcyjne i kampanii prasowych. 

Plany działowe powstają na ogół w ry tmie miesięcznym. Są po 
części odzewem działu na zapotrzebowanie zgłoszone przez kie
rownictwo redakcji, po części sugestią działu wobec kierownictwa. 
Przecież wyspecjalizowany dział powinien najlepiej wiedzieć, jakie 
tematy są najaktualniejsze. 

Inny będzie plan działu problemowego, inny plan działu infor
macyjnego. Dział problemowy umieści w nim wszystkie pozycje 
publicystyczne, które chce napisać, dział informacyjny — tylko 
większe, zasługujące na miano lokalnej, terenowej czy sportowej 
publicystyki lub nadające się na czołówki własnej kolumny. Zwy
kle plany działowe są wypadkową tego, oo działowi mogą zaofero
wać jego pracownicy, i tego, czego od nich wymaga kierownik 
działu. 

Plany redakcyjne są niekiedy planami miesięcznymi, a niekiedy 
kwar ta lnymi czy nawet półrocznymi. Sądzę, że pół roku może być 
dostatecznie długim okresem, na który redakcja chce zaplanować 
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swoje materiały. Plan miesięczny jest chyba już tylko rozpisaniem 
planu długofalowego na krótkie okresy. 

Forma redakcyjnego planu tematycznego nie jest sprawą pier
wszoplanową, choć nie obojętną. Zwykle dzieli się go na zespoły 
problemów stosownie do podziału redakcji na mniejsze komórki 
organizacyjne (działy). Związanie tematu z nazwiskiem przyszłego 
autora ar tykułu oraz podanie terminu napisania materiału jest 
bardzo pożądane dla realności planu. 

Czy plan powinien być robiony na wyrost? Inaczej mówiąc — 
czy powinien zawierać więcej tematów niż ich redakcja rzeczywi
ście potrzebuje? 

To prawda, że obszerny plan, uwzględniający wiele mądrych 
tematów, bywa dobrze przyjmowany przez tych, którzy go oce
niają. „Trzeba przygotować duży plan — mówi niejeden redaktor 

-naczelny — to jest najważniejsze, a potem życie go i tak skory
guje..." Niestety, skoryguje go nie tylko życie, ale również zespół 
redakcyjny, wybierając do wykonania mniej pracochłonne pozycje. 
Gdy zostaną „do odrobienia" już tylko te ambitniejsze, pora na 
nowy plan. Dlatego opowiadam się za umieszczeniem w planie ta
kiej liczby tematów, która na dany okres jest redakcji potrzebna, 
a może nawet nieco od niej mniejszej. 

Plany kampanii prasowych są również planami tematycznymi. 
Tworzy się je jednak nie w odniesieniu do miesiąca czy kwartału 
lecz biorąc pod uwagę cel, który redakcja chce przez kampanię osią
gnąć. Bardzo często — obok pozycji publicystycznych i cykli infor
macyjnych — w takim planie pojawiają się też czynności organiza
torskie redakcji. Mogą to być spotkania z czytelnikami, publiczne 
dyskusje lub inicjowane przez redakcję prace społeczne. Wraz z pu
blikowanymi materiałami mogą się one przyczynić do powodzenia 
zamierzonej kampanii prasowej. 

Przy tworzeniu takiego planu zaznacza się rola działu łączności 
z czytelnikami. Ten właśnie dział redakcji powinien mieć główną 
pozycję w przygotowaniu i realizacji planu kampanii prasowych. 
Często kierownictwa redakcji powierzają mu nawet zadanie koordy
natora kampanii prasowej wobec innych działów. 

Г) ora zastanowić się nad tym, jaka powinna być kolejność faz 
* powstawania planu tematycznego. Oczywiście, dobra, od lat 
sprawdzona praktyka redakcji najlepiej odpowie na to pytanie. I nie 
trzeba jej burzyć tylko dlatego, że znana komuś inna kolejność po
stępowania również się sprawdza. 

Fazy powstawania planu tematycznego w redakcji są na ogół na
stępujące: inspiracja, redakcyjna dyrektywa, konsultacja, opracowa
nie planu, popularyzacja planu. O każdej z tych faz kolejno kilka 
uwag. 

Jakie źródła inspiracji przy przygotowywaniu planu zna redakcja? 
Wydaje się, że tworzy je kilka czynników. Zaliczyłbym do nich: 
wskazania dysponenta politycznego, listy czytelników, terminarz 
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wydarzeń i rocznic, zaproszenia wpływające do redakcji, wiedzę 
dziennikarzy i doświadczenie redakcji. 

Wskazania dysponenta politycznego nadchodzą do redakcji róż
nymi kanałami. Na pierwszym miejscu trzeba wymienić uchwały 
zjazdów partii oraz plenarnych posiedzeń КС, które są dla zespołu 
redakcyjnego najważniejszą dyrektywą do pracy. Uchwały КС PZPR 
są zwykle okazją do opracowywania specjalnych planów tematycz
nych, zwykle długofalowych. Ścisła więź między redakcją i instan
cjami partyjnymi pozwala orientować się w społecznym zapotrze
bowaniu na różną problematykę. Okresowe spotkania z przedsta
wicielami instancji partyjnych, działaczami społeczno-gospodarczymi 
i państwowymi — bądź w redakcji, bądź poza nią — inspirują dzien
nikarzy do podjęcia wielu tematów. 

Listy czytelników mogą być bogatym źródłem inspiracji przy opra
cowywaniu planów tematycznych. Mogą nimi być, jeżeli w redakcji 
jest właściwy system informowania zespołu o tematyce listów. Nie
które redakcje robią to przez stałe wewnętrzne informacje „do wia
domości zespołu". Inne rezerwują na każdym zebraniu redakcyj
nym nieco czasu na krótkie wystąpienie kierownika działu łączno
ści z czytelnikami. Jeszcze inne przestrzegają zasady dostarczania 
listów — choćby do przeczytania — działom problemowym. Tymi 
sposobami uwagi czytelników o nurtujących ich sprawach mogą 
być brane pod uwagę przy planowaniu pracy dziennikarzy. 

Terminarz wydarzeń i rocznic musi być stale przed oczyma kie
rownictwa redakcji i działów. Są takie dni jak Nowy Rok, święta 
narodowe i międzynarodowe, ważne rocznice, które każdego roku 
zmuszają redakcję do przygotowania okolicznościowych numerów 
lub choćby tylko artykułów. Pojawiają się też doraźne wydarzenia, 
którym nie sposób nie poświęcić dziennikarskiej uwagi. Słowem, 
redakcja powinna planować podejmowanie różnych tematów z ka
lendarzem w ręku. 

To stwierdzenie jest ważne również ze względu na pory roku, 
których nie można nie dostrzegać przy redakcyjnym planowaniu. 
W każdym dziale problemowym znajdą się takie tematy, które wy
nikają po prostu z ry tmu czasu. 

Specjalne miejsce zajmują jubileusze redakcyjne. Zespół powinien 
umożliwić swoim czytelnikom zajrzenie od czasu do czasu do re 
dakcyjnej kuchni czy poznanie nazwisk zwykle dość anonimowego 
sztabu redakcji. Okazją do tego są redakcyjne rocznice czy wydanie 
gazety z okrągłym numerem. 

Zaproszenia wpływające do redakcji podpowiadają, co dzieje się 
na obszarze jej działania. I nie chodzi tylko o zaplanowanie dzienni
karskich sprawozdań z konferencji, zjazdu lub sympozjum, lecz 
o zastanowienie się nad tym, czy nie warto tematowi zgłoszonej 
imprezy poświęcić jakiejś pozycji publicystycznej. Dlatego koniecz
ne jest ustalenie w redakcji takiego systemu obiegu zaproszeń, by 
znali je nie tylko pracownicy działów informacji, ale również pu
blicyści. 
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Wiedza dziennikarzy — przy ich odpowiednim stażu — nieustan
nie służy jako źródło inspiracji podczas planowania. Są to i lata 
dziennikarskiego doświadczenia, i setki rozmów z ludźmi, którzy 
„więcej wiedzą", i przeczytane książki oraz artykuły, i seminaria 
oraz kursy, w których dziennikarze uczestniczą. W tym miejscu 
owocuje korzystnie specjalizacja dziennikarzy, gwarantująca dobre 
rozeznanie w tematyce i aktualność planowanych artykułów. Do
dam, że wiedza dziennikarzy wymaga stałego doskonalenia — przy 
rezultatach planowania redakcyjnego jest to również bardzo wi
doczne. 

Doświadczenie redakcji — to przede wszystkim doświadczenie 
sztabu redakcyjnego, umiejącego planować, znającego możliwości ze
społu i potrzeby czytelników. Co bowiem z najlepiej opracowanego 
planu, jeżeli pióra redakcyjne nie dadzą sobie rady ze zbyt trud
nymi tematami? Co ze śmiałymi zamierzeniami organizatorskimi, 
jeżeli nie ma ich kto wykonać? 

Awięc redakcji znane są kierunki tematyczne, które trzeba 
w planie uwzględnić. Następną fazą przygotowania planu po

winno być opracowanie redakcyjnej dyrektywy. Nieodzowne jest 
tu włączenie się kolegium redakcyjnego. Organ doradczy redaktora 
naczelnego powinien przedyskutować zamierzone kierunki. Na ogół 
przedstawiają je redaktor naczelny lub jego zastępca. Po dyskusji 
mogą już powstać wskazania do planu. 

Praktyka niektórych redakcji uwzględnia konsultacje na temat 
kierunków przyszłego długofalowego planu tematycznego. Bywa to 
realizowane przez konsultację wewnętrzną zespołu redakcyjnego 
lub na zewnątrz redakcji. Konsultacja wewnętrzna to przeważnie 
dyskusja na zebraniu wszystkich dziennikarzy. O roli zebrania r e 
dakcyjnego już na tych łamach pisałem. Powtórzmy, że kierunki 
tematyczne do planu redakcyjnego są ważnym przedmiotem obrad 
zespołu. 

Konsultację zewnętrzną przeprowadza się różnymi drogami. Są 
redakcje, które praktykują spotkania z aktywistami zakładów prze
mysłowych, rozmowy ze specjalistami i naukowcami lub dyskusje 
z czytelnikami. Są i takie, które pytają czytelników o zdanie za 
pośrednictwem redakcyjnej ankiety. Nie przesadzając w mnożeniu 
szczebli konsultacji i uzgodnień, można powiedzieć, że suma do
świadczeń i wiedzy tych, których pytamy o zdanie, na pewno po
zwala ukształtować lepszy długofalowy plan tematyczny. 

Dobre przygotowanie wstępnych faz znakomicie ułatwia samo 
opracowanie planu. W tym miejscu pojawia się ogólniejsze pyta
nie: kto właściwie powinien opracowywać długofalowe plany te 
matyczne? Odpowiedź zależy od całokształtu organizacji pracy 
w redakcji. 

Rzecz cała sprowadza się do ry tmu planowania, k tóry redakcja 
sobie wyznaczy. Jeśli plan tematyczny jest ściśle powiązany z pla
nami operatywnymi (dla numeru czy kilku dni), to i przygotowa
nie, i kontrola wykonania planu ntuszą należeć do sekretarza redak-
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cji czy zastępcy redaktora naczelnego. W ogóle w planowaniu rola 
sztabu redakcyjnego jest zawsze pierwszorzędna. 

Jeżeli plan tematyczny jest szczególnie związany z pracą jetl-
nego działu, jemu nieraz powierza się zadanie przygotowania redak
cyjnego planu. Widać to zwłaszcza po posiedzeniach plenarnych 
КС, gdy jakiś dział problemowy zajmuje się zadaniami wynika
jącymi z uchwały plenum. 

W każdym razie od wiedzy, zaangażowania i sumienności osoby 
lub zespołu opracowującego plan tematyczny w dużej mierze zależy 
jego kształt. Zależy też czas, który minie od wstępnych faz do przy
gotowania właściwego dokumentu. Nie trzeba chyba uzasadniać 
celowości szybkiego w tym względzie działania. 

Redaktor naczelny musi następnie ustanowić formy popularyza
cji planu. Chodzi oczywiście o popularyzację wewnątrz zespołu, 
a więc wśród tych, którzy mają zająć się wyznaczonymi tematami. 
Możliwe jest jeszcze jedno zebranie redakcyjne lub poszerzone 
o kierowników działów posiedzenie kolegium. 

Co dalej? Dalej — do roboty! Dosyć planowania i przerzuca
nia papierków — trzeba zabrać się do pisania i okresowego spraw
dzania, jak plan tematyczny jest wykonywany. 

K ilka refleksji na temat stopnia realności planów tematycznych. 
Wielu dziennikarzy uważa je za „zawracanie głowy", gdyż 

w redakcji, zwłaszcza dzienników, stale pojawiają się nowe zadania, 
a kto — jeśli n ie dziennikarz — powinien szybko reagować na te
maty podpowiadane przez życie. Nie negując respektowania nowych 
zadań, tylko częściowo można się zgodzić z takim twierdzeniem. 
Albowiem stopień realności planów tematycznych w redakcji za
leży przede wszystkim od dobrego ich przygotowania, od wiedzy 
i umiejętności przewidywania planujących. Inaczej mówiąc, nie ma 
zaskoczenia w redakcji, gdy plan jest robiony nie dla samego planu, 
lecz dla ułatwienia pracy dziennikarzom, działom redakcji. 

Równocześnie trzeba pamiętać, że plan tematyczny musi być 
traktowany elastycznie. Konsekwencja w wykonywaniu planu przez 
dziennikarzy jest potrzebna, ale nie powinien jej towarzyszyć niero
zumny upór. Nie wolno rezygnować z takich korekt planu, które 
nakazuje życie lub które wynikają z nowych przemyśleń czy słusz
nych sugestii spoza redakcji. 

Gdyby ktoś zastanawiał się nad tym, w jakim zakresie plan te
matyczny powinien być zrealizowany, to odpowiem, że w praktyce 
redakcyjnej za bardzo dobre ocenia się wykonanie planu w 70—80 
procentach. Sądzę, że stuprocentowa realizacja planu świadczy o bra
ku elastycznego podejścia redakcji do zadań. Sądzę też, że wyko
nanie mniej niż dwóch trzecich pozycji umieszczonych w planie 
można traktować jako niewystarczające i świadczące o niewłaściwym 
przygotowaniu planu lub niesumiennej jego realizacji. 
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Wszystkie uwagi zebrane w tym artykule nie mają na celu wy
mądrzania się na temat dość delikatny i złożony. Pisząc o planie 
tematycznym w redakcji chciałem spełnić trzy zadania: Po pierw
sze — uważam, że pora już najwyższa uogólniać praktykę redak
cyjną również w tej dziedzinie, po drugie — zawsze trzeba dzielić 
się doświadczeniami, które mogą pomóc innym w pracy, po trze
cie — warto pobudzić czytelników do wypowiedzi, żeby z dyskusji, 
polemiki czy wymiany myśli narodził się nowy, lepszy kształt ja
kiegokolwiek działania. Tym razem — planowania tematycznego 
w redakcji. 
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FRANCISZEK PALOWSKI 

W SZKOLE PULITZERA 

Nie ustaje szeroka wymiana poglądów — także w ZE
SZYTACH — o różnych metodach kształcenia dzienni
karzy. Dziennikarz z krakowskiego OTV miał ongiś moż
ność uczestniczenia w zajęciach wyższej Szkoły Dzien
nikarskiej Uniwersytetu Columbia. Jego refleksje za
mieszczamy jako interesujący przyczynek do prowadzo
nych u nas dyskusji. Interesujący nie tylko dla dzienni
karzy: czyta się, jak powiadają w PRZEKROJU! 

12 września 1971, gdzieś nad Alantykiem 
Parę godzin lotu „Jumbo Jetem" i parę tysięcy kilometrów stąd 

mam umówioną wizytę u prodziekana Graduate School of Journalism 
na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku — jednej z najstar
szych amerykańskich szkół kształcących dziennikarzy. Założono ją 
w roku 1912 dzięki 2,5 miliona dolarów ofiarowanych na ten cel 
przez Josepha Pulitzera, który kilkadziesiąt lat przedtem przybył tu 
z Węgier w poszukiwaniu chleba. Nie jest to najstarsza szkoła dzien
nikarska Stanów Zjednoczonych, ale pierwsza, która w roku 1936 
zaczęła przyznawać stopień akademicki odpowiadający naszemu 
magistrowi. Obecnie uchodzi za najlepszą w Północnej Ameryce 
i jedną z najlepszych w świecie. To tutaj zapadają co roku decyzje, 
komu przyznać Nagrodę Pulitzera, honor ceniony przez dziennika
rzy na równi z literackim Noblem. To prawie wszystko, co wiem 
o tej szkole. I jeszcze to, że — jak i cały kompleks budynków Co
lumbii — leży w bezpośrednim sąsiedzwie Harlemu, który w po
wszechnej opinii jest tym najniższym kręgiem nowojorskiego infer-
na. Ano zobaczymy, czy diabeł jest tak straszny, jak go malują. 

Fundacja Kościuszkowska, która umożliwiła mi ten wyjazd, głów
nie w tym celu, abym mógł zebrać materiały do historii prasy polo
nijnej w Stanach Zjednoczonych, wysłała moje dokumenty właśnie 
do dziekanatu Szkoły Dziennikarstwa Columbii, gdzie zaakceptowano 
moją kandydaturę, mimo że minęły dawno wszystkie terminy zgła
szania podań do tej szkoły (szkoła, w której zawsze o jedno miej-
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see rywalizuje kilku kandydatów, może sobie pozwolić na to, by 
żądać zgłoszeń na nowy rok akademicki do 15 lutego). Ja zaś o przy
jęciu do tej szkoły na staż dowiedziałem się dopiero przed miesią
cem i nie zdążyłem już korespondencyjnie ustalić swoich w niej 
praw i obowiązków. 

Studia w szkole trwają rok. Przyjmuje się kandydatów mających 
ukończone cztery lata studiów uniwersyteckich i niższy stopień 
akademicki. Akceptuje się wszystkie poprzednie specjalizacje. Są 
więc prawnicy, antropologowie, studenci nauk politycznych, filolo
gowie, najwięcej oczywiście studentów filologii angielskiej. Po roku 
dostaje się do ręki dyplom ukończenia szkoły, który wysoko cenio
ny jest na światowym rynku pracy. 

13 września, Nowy Jork 
Wizyta u prodziekana Szkoły Dziennikarstwa — Frederica 

Teh-Chi Yu i rozmowa na temat moich planów w Stanach Zjedno
czonych. Ponieważ moim głównym celem jest zbieranie materiałów 
do historii prasy polonijnej, postanawiamy, że w pierwszym okre
sie nie będę forsował zajęć w szkole. Status wizytującego słuchacza 
(visiting scholar) daje mi wszystkie przywileje normalnego studen
ta — bez jego obowiązków, co przypomina staż podyplomowy, jaki 
odbywają u nas studenci zagraniczni. Mogę więc uczestniczyć we 
wszystkich zajęciach, na jakie mam ochotę, wyznaczono mi opieku
nów naukowych, przydzielono szafkę na podręczniki i rzeczy osobi
ste zamykaną na jakąś piekielną machinę cyfrową (tylko nie zgubić 
numeru!) oraz maszynę do pisania. Na miejscu jest dobrze zaopa
trzona biblioteka, a o dwa kroki stąd Biblioteka Główna Columbia 
University, gdzie z legitymacją „visiting scholara" samemu wyszu
kuje się książki w magazynie i zwozi do wypożyczalni. Nie ma żad
nych ograniczeń liczby wypożyczanych książek. 

Przed końcem wizyty u pana dziekana wyposażono mnie jeszcze 
w dokument stwierdzający, że jestem akredytowany jako członek 
Columbia Press Service działającej pod auspicjami Szkoły Dzien
nikarstwa. Na jego odwrocie prośba do wszystkich policjantów, żeby 
okazywali pomoc (w granicach rozsądku) okazicielowi, którego od
powiedzialność poręczają władze, wystawiające dokument. Zwalnia 
on podobno od mandatów, gdy się parkuje samochód w niedozwolo
nym miejscu — czego chyba nie sprawdzę — i daje wolny wstęp do 
muzeów — co sprawdzę z przyjemnością. 

Dla szkoły, której emblemat to wzniesiona ręka z pochodnią ze 
Statuy Wolności z biegnącą wokół dewizą: „Aby ludzie wiedzieli", 
doskonałym walorem jest jej usytuowanie w Nowym Jorku. Tu znaj
dują się główne siedziby wielkich agencji prasowych, centralne stu
dia radiowe i telewizyjne największych sieci TV i radia, redakcje 
znanych pism, znane domy wydawnicze. A Madison Avenue po zna
nej książce Martina Mayera pod tym tytułem jest synonimem ame
rykańskiego businessu reklamowego. Trzy aleje dalej, na wschod
nim skrawku Manhattanu, nad lewą odnogą Hudsonu, w głównej 
kwaterze ONZ podglądać można, jak się robi wielką politykę świa
tową. 



W SZKOLE PULITZERA 65 

Wyższa Szkoła Dziennikarstwa Columbii wykorzystuje wszystkie 
te atuty. Ale nie zapomina i o własnym wyposażeniu — budynek 
dziennikarstwa posiada wszystkie laboratoria łącznie ze studiem ra
diowym i telewizyjnym. 

Oprócz prowadzenia działalności dydaktycznej na wydziale dzien
nikarstwa redaguje się dwa znakomite pisma. Columbia Journalism 
Review — dwumiesięcznik — stara się przedstawić nowe trendy 
i zmiany w dziennikarstwie. Ambicją zespołu redakcyjnego jest de
finiowanie norm zawodowego dziennikarstwa. Public Opinion Quar
terly specjalizuje się w problemach badania opinii publicznej i ba
daniach nad masowymi środkami przekazu. W redagowaniu bierze 
także udział Wydział Socjologii Columbia University. Pismo to, wy
dawane od roku 1936 w Princeton Uruveraity, w 1968 przeszło do 
Columbii. 

Studenci, których nie satysfakcjonuje pisanie materiałów wyłącz
nie na seminaria, mogą próbować swoich sił na łamach kilku czaso
pism drukowanych na uniwersytecie. Najpoważniejszym odbiorcą 
jest szesnastostronioowy dziennik studentów Columbia University, 
Columbia Spectator, wydawany od roku 1887. 

14 września, Nowy Jork 
Zaczyna się dziewięciodniowy okres „orientacji zawodowej". 

W tym okresie wszyscy studenci dziennikarstwa będą uczestniczyli 
w wykładach poświęconych podstawowym problemom dziennikar
stwa, w spotkaniach z niedawnymi absolwentami, którzy podzielą się 
wrażeniami z początków swej samodzielnej pracy dziennikarskiej. 
Będzie tu między innymi zeszłoroczna absolwentka, pracująca w Wall 
Street Journal — drugi obok New York Timesa bardzo wpływo
wy dziennik — a także absolwent pracujący w „Programie 13" — 
jedynej w USA niekomercyjnej stacji telewizyjnej, prezentującej 
program na bardzo wysokim poziomie a utrzymywanej z dotacji, 
jakie wpłacają na jej konto liczne fundacje. Przewidziany jest też 
tydzień reporterki. Na zakończenie pan dziekan zaprosi wszystkich 
na przyjęcie. 
30 września, Nowy Jork 

Zaczyna się semestr jesienny w 218 roku akademickim Columbia 
University. Aby zaliczyć ten semestr każdy student szkoły dzienni
karstwa musi zebrać 15 punktów, tzw. kredytów. Każdy z wykładów 
ma określoną wartość, łatwo więc obliczyć, ile się otrzyma punktów 
za wszystkie wybrane. Dla przykładu: podstawowy przedmiot — 
technika reportażu, posiada wartość 8 punktów. Prawo dziennikar
skie — 2 punkty. Uczestnictwo w kolokwium na temat masowych 
środków przekazu — prowadzonym co tydzień przez innego wykła
dowcę szkoły — 1 punkt. Praca dyplomowa ma wartość 2 punktów. 
Ponadto każdy student jest obowiązany do uczęszczania na jeden 
rodzaj zajęć z wybranej dziedziny na dowolnym wydziale uniwer
sytetu. W roku poprzednim wybierano spośród takich kierunków 
jak: arabistyka, sinologia, bohemistyka, nomanistyka, rusycystyka, 
prawo, historia, antropologia, astronomia, socjologia, psychologia, 

5 — Zeszyty Prasoznawcze 
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nauki polityczne, literatura porównawcza. To daje od dwóch do 
trzech punktów. Ponadto szkoła oferuje wiele zajęć do wyboru, któ
re są także otwarte dla innych słuchaczy uniwersytetu. Są to dla 
przykładu: kolokwium z historii dziennikarstwa, przedmiot i meto
dy nauk społecznych, badanie opinii publicznej (jakże mogłoby nie 
być takiego przedmiotu w szkole, którą ukończył G. Gallup), film 
dokumentalny, rola Stanów Zjednoczonych w świecie, społeczeń
stwo amerykańskie i inne. 

Kura podstawowy — widać to po ilości punktów, to kurs techniki 
reportażu. Składa się z trzech, części. W pierwszym okresie, który 
trwa 15 tygodni, wszyscy studenci w czternastoosobowych grupach 
poznają podstawowe formy reporterskie, czyli wywiad, proste infor
macje, wreszcie formy bardziej złożone. Spotykają się w każdy po
niedziałek na seminarium i omawiają przedstawione praoe, a jeden 
dzień tygodnia przeznaczają na zbieranie materiału i pisanie. 

Okres drugi trwa siedem tygodni i poświęcony jest pracy repor
terskiej dla radia i innych elektronicznych środków przekazu. Na 
okres trzeci składają się dwa siedmiotygodniowe cykle. W każdym 
z nich oferuje się studentowi szeroki wybór tematycznych semina
riów, poświęconych bądź określonemu rodzajowi środka przekazu, 
bądź specjalnej tematyce. Każdy student powinien wybrać sobie 
dwa z nich w każdym cyklu. Jest więc kilka seminariów na temat 
pisania artykułów do magazynów. Jest seminarium poświęcone pi
saniu o ochronie naturalnego środowiska, gdzie kładzie się nacisk 
na polityczne, społeczne i etyczne elementy kontroli zanieczyszcza
nia środowiska naturalnego, która to kontrola musi pociągać za 
sobą wyższe koszty produktów i w związku z tym pewne obniżenie 
standardu życia — rzecz trudną do narzucenia w społeczeństwie, 
które przywykło raczej do zbytku niż do ograniczeń. Jedno z naj
ciekawszych seminariów poświęcane jest obsłudze dziennikarskiej 
ONZ. Seminarium to odbywa się w każdy czwartek o godzinie 9 rano 
w kwaterze głównej ONZ pod kierunkiem Mike Berlinern, który 
pisze na te tematy dla New York Post. Zajęcia trwają tak długo, 
jak długo trwa praca w ONZ. Zaczynają się od krótkiego wyjaśnie
nia aktualnie najważniejszego problemu rozpatrywanego przez róż
ne komisje ONZ, obejmują uczestniczenie w spotkaniach, wywiady, 
specjalne spotkania z delegatami do ONZ. Seminarium to w tym 
roku zapowiada się bardzo ciekawie, gdyż rozpatrywać się będzie 
między innymi członkostwo ChRL w ONZ i oczekiwany przyjazd 
delegacji chińskiej oraz dyskusję na tematy Bliskiego Wschodu. 

Do ciekawszych seminariów w drugim cyklu siedmiotygodnio-
wym zaliczyłbym fotoreporterkę (sprzęt i techniki fotograficzne, 
fotografowanie wydarzeń sportowych, mody, wydarzeń codziennych, 
reportaże fotograficzne — takie, jakie przez długi czas były spe
cjalnością Life'u, wreszcie problemy techniczne związane z druko
waniem zdjęć w prasie, reprodukcją itd., a także fotoreporterka 
i prawo, a szczególnie prawo do prywatnego życia nie naruszanego 
przez fotoreporterów). 

W tym okresie można też uczestniczyć w seminarium o obsłudze 
wydarzeń kulturalnych. 
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Oprócz zajęć z reporterki wybieram w tym okresie wykład u Do
nalda R. Shanora o amerykańskim społeczeństwie, i na wydziale hi
storii u prof. Shantona o roli mniejszości etnicznych w historii USA. 

Wieczorem 
Spotkanie uczestników Kursu Zaawansowanej Reporterki Między

narodowej (Advanced International Reporting Program) w klubie 
uniwersyteckim przy 43 ulicy — jednego z dwóch przewidzianych 
i prowadzonych dla doświadczonych dziennikarzy, którzy chcą po
szerzyć swoje wiadomości w określonym dziedzinach, jak również 
udoskonalić styl. Jest to jedno z nieformalnych spotkań uczestni
ków tego kursu, dopełniających właściwe spotkanie akademickie. 

Składają się na nie studia w Szkole Spraw Międzynarodowych 
Columbii, a także spotkania z wybitnymi korespondentami zagra
nicznymi, wydawcami, dyplomatami, ekonomistami. Program jest 
finansowany przez Fundację Forda. W dzisiejszym spotkaniu, któ
rego gościem był redaktor naczelny US News and World Report, 
brali udział: przedstawiciel UPI, Washington Post, New York Ti-
mesa, dwoje Brazylijeżyków, dwoje Wietnamczyków (południowych) 
i jeden Polak. 

Swobodna wymiana poglądów przy melbie, kawie i winie fran
cuskim. 
16 listopada, Nowy Jork 

Lunch w klubie uniwersyteckim z moimi doradcami i opiekuna
mi: Donald R. Shanor — docent dziennikarstwa, absolwent Columbii. 
Wieloletni korespondent UPI, korespondent Chicago Daily News 
w Bonn i Wiedniu. Wielokrotnie był w Polsce, gdyż obsługiwał dla 
swojej gazety całą Europę środkową i wschodnią. W. Phillips Da
vison — profesor dziennikarstwa i socjologii, wydawca pisma Public 
Opinion Quarterly. W Columbia University każdy student ma swo
jego doradcę, którym jest ktoś z kadry naukowej. I jest to doradca 
faktyczny, co jest możliwe dzięki temu, iż grupy studenckie są małe, 
liczą średnio 10 osób. 

W ostatnich dziesięciu latach profesja dziennikarska zaczęła zdo
bywać sobie w USA wysokie uznanie społeczne, podobne do tego, 
jakim od dawna cieszą się prawnicy czy lekarze. W 1960 roku we 
wszystkich amerykańskich szkołach dziennikarskich studiowało 
11 390 słuchaczy. Jesienią ubiegłego roku w 162 (tak!) amerykań
skich szkołach dziennikarskich wpisanych było 33 tysiące słuchaczy, 
z których w czerwcu tego roku 8 tysięcy otrzymało dyplomy. W cią
gu dziesięciu lat liczba chętnych do dziennikarskiego fachu wzrosła 
więc trzykrotnie. 

Są oczywiście szkoły o gorszej lub lepszej renomie. Do Szkoły 
Dziennikarstwa w Columbia University wpłynęło w tym roku po
nad 600 podań na 125 wolnych miejsc, mimo że samo czesne w tym 
roku wynosi 2806 dolarów. A do tego dochodzą jeszcze wysokie 
w Nowym Jorku koszty mieszkania i wzrastające wciąż koszty utrzy
mania. Rozmowy, które pozwoliły z tych sześciuset kandydatów wy
brać co piątego, doprowadziły do zdumiewającego odkrycia, że mło-

5« 
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dych kandydatów na dziennikarzy cechuje tak wielki idealizm, wiara 
i chęć poprawy społeczeństwa, że u starych wyjadaczy dziennikar
stwa wywołuje to „dreszcz niedowierzania" — jak określi! to John 
Hohenberg. pofesor tej szkoły i jednocześnie sekretarz Komisji Do
radczej Nagrody Pulitzera. 

Gdy po lunchu wracamy na teren campusu, przed Low Memorial 
Library grupka młodych wyznawców Kriszny w długich, brudna-
wych szatach, z ogolonymi głowami, zawodzi swoje 

Hari Kriszna, Hari Kriszna, 
Kriszna, Kiiszna, Hari, Hari. 

26 grudnia, Nowy Jork 
Wyjazd do Demarest, suburbium oddalonego od północnej części 

Manhattanu o około pół godziny jazdy autobusem. Zostałem dziś 
zaproszony przez mojego opiekuna naukowego do jego domu na nie
mal rodzinne przyjęcie. Takie zapraszanie studentów przez ich opie
kunów na nieformalne domowe spotkania kilka razy w ciągu roku 
akademickiego jest tu rzeczą normalną i praktykowaną. Wynika to 
z faktu, że stosunki między studentami i ich profesorami mają cha
rakter raczej koleżeński i nierzadkie jest zwracanie się do siebie po 
imieniu (pamiętam, jakie zdziwienie budziłem na początku przez 
swoje oficjalne: panie profesorze). 

Miło było w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia zobaczyć kra
kowską szopkę — kilka tysięcy kilometrów od Krakowa. Jest to jed
no z trofeów Donalda Shanora z czasów jego pobytu w Europie 
środkowej. 

7 lutego, Nowy Jork 
Początek semestru wiosennego. Znowu każdy student Wydziału 

Dziennikarstwa musi zdobyć 15 punktów. I znowu podstawowym 
seminarium jest reporterka za osiem punktów. Ponieważ w Nowym 
Jorku nie ma już interesujących materiałów dotyczących prasy po
lonijnej, postanawiam za radą dziekana Yu poświęcić więcej czasu 
na uczestniczenie w zajęciach szkoły. Wybieram więc dwa semina
ria poświęcone reporterce. U profesora Davisona zgodnie z zaintere
sowaniami ma ono profil socjologiczny. Oprócz cotygodniowego 
udziału w seminariach każdy z uczestników ma przygotować dwie 
prace pisemne, które będą dyskutowane. Pierwsza o objętości około 
1000—1500 słów na temat ogólnej problematyki badań socjologicz
nych. Druga o objętości około 2000 słów ma dotyczyć specjalnej sfe
ry zainteresowań socjologicznych. Podejmuję się przygotować mate
riał na temat prasy mniejszości etnicznych w Stanach Zjednoczonych 
oraz materiał o pierwszej szkole typu wyższego zorganizowanej przez 
Indian Navajo i o problemach amerykańskich Indian. Pierwszy ma
teriał mam demonstrować 13 kwietnia, drugi 27 kwietnia. 

Ponadto prezentowane będą prace na temat badań językoznaw
czych i bardzo aktualny temat przed zbliżającymi się wyborami pre
zydenckimi, mianowicie ankietowania wyborców i wpływ wyników 
ankiet na zwiększanie lub zmniejszanie popularności kandydata. 
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18 lutego, Nowy Jork 
Kurs reporterki u Shanora w tym semestrze będzie związany głów

nie ze sprawą wyborów prezydenckich. Zaczynamy od dzisiaj. Po 
niedługim wprowadzeniu w swoistość tegorocznych wyborów, cha
rakterystyce startujących kandydatów i ich szans, idziemy spacer
kiem kilka ulic dalej na spotkanie z Shirley Chisholm, absolwentką 
wydziału pedagogiki w Columbii. Rozpoczęła swoje wystąpienie 
w macierzystej szkole od słów: 

Bracia i siostry. Jestem jedyną czarną kobietą zasiadającą w Kon
gresie Stanów Zjednoczonych. Ubiegam się o urząd prezydenta 
tego kraju. Dajcie mi jedną szansę, jeden głos. 

Urodzona i wychowana w brooklińskim getcie, swoje spotkanie po
święciła wpływowi otoczenia na wyniki wychowania. 

Jej przeciwnicy szybko znaleźli słaby punkt jej kandydatury: 
„Skoro żonie prezydenta USA przysługuje honorowy tytuł «Pierw
szej Damy Ameryki», to czy w wypadku wyboru Shirley Chisholm 
na prezydenta jej mąż przez analogię będzie noisił tytuł «Pierwszego 
Gentlemana Ameryki » ? " 

25 lutego, Nowy Jork 
Dziś na pierwszych zajęciach omówienie napisanych artykułów po 

ubiegłotygodniowym spotkaniu z Shirley Chisholm. Dzisiaj mamy 
pójść zbierać materiały do kolejnego artykułu w kwaterze wybor
czej innego pretendenta — Lindsaya, który jest także merem mia
sta Nowego Jorku. Czy ktoś uprzedzał o naszej wizycie? Oczywiście 
nie. Czy nie będziemy tam przypadkiem niechcianymi gośćmi, co za
wracają głowę? Najprawdopodobniej tak. Ale gdy rasowego dzien
nikarza wyrzucają drzwiami, wchodzi oknem. Zbieranie informacji 
na tym „wolnym rynku dziennikarskim" nie jest łatwe i trzeba się 
uczyć bojowości. Szkoła zaś nie zamierza wychowywać młodego 
adepta dziennikarstwa w sztucznych cieplarnianych warunkach, aby 
tym go skazać na pożarcie przez stare wygi dziennikarskie, gdy pój
dzie do swojej pierwszej pracy. 

Kwatera Lindsaya mieści się przy Madison Avenue, tej ulicy 
agencji reklamowych, które kształtują gust i rozbudzają potrzeby na 

. towar już wyprodukowany. Miss Price wtajemnicza nas w taktykę, 
jaką obrał Lindsay. A więc zamierza on szukać poparcia w stanach 
południowych. Na Florydzie. Tam podobno nasz kandydat, szczupły, 
przystojny, przypominający trochę prezydenta Kennedy'ego, ma 
wielkie szanse. Dziwne tylko, dlaczego Lindsay nie choe startować 
w Nowym Jorku. Pewnie dlatego, że jest merem tego miasta. Nowo
jorczycy chyba by go nie poparli, a przegrana na swoim terenie mia
łaby fatalny wpływ na dalszą kampanię. Cóż, kandydat na prezy
denta musi być nie tylko sexy, ale i dobry. 

3 marca, New Hampshire 
O godzinie 8 rano spotkanie całej grupy reporterskiej D. Shanora 

na rogu Broadwayu i 116 ulicy. W mikrobusie volkswagen mieści się 
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cała grupa, profesor za kierownicą. Kierunek na północ, do New 
Hampshire, żeby się przyjrzeć ostatnim zabiegom kandydatów na 
prezydenta przed pierwszymi prawyborami. Tradycyjnie mają one 
miejsce w stanie New Hampshire. 44 pod względem powierzchni i 48 
pod względem liczby ludności wśród pięćdziesiątki stanów amery
kańskich odjgrywał zawsze dużą rolę w historii USA. Tu jest serce 
„Nowej Anglii" i tu padły pierwsze strzały w wojnie, która przynio1 

sJa w efekcie dwieście lat temu powstanie Stanów Zjednoczonych. 
Tu powstawały kiedyś dyliżanse, na które z takim wdziękiem napa
dają Indianie w westernach. Teraz produkuje się tu pojazdy bardziej 
wyrafinowane — atomowe łodzie podwodne. 

Te pierwsze prawybory tradycyjnie są już przedmiotem dużego 
zainteresowania całej Ameryki, a szczególnie kandydatów startują
cych w wyścigu o fotel prezydencki, bo tu odbywa się pierwsze ostre 
strzelanie i konfrontacja. 

Po parogodzinnej jeździe zatrzymujemy się w małym miasteczku 
Keen u wydawców dziennika Keen Sentiel. W domu zastępcy redak
tora naczelnego cała nasza grupa rozmawia o stanie, jego problemach 
i o prawyborach. Życie w nim jest tak samo drogie albo nawet droż
sze niż w innych. Wysokie podatki stanowe i ciało parlamentarne — 
podobno największe na świecie. Nieco mniejsze natomiast bezrobo
cie — około czterech procent, przy średniej krajowej sześć procent. 
Po dwóch godzinach przy piwie i sandwiczach ruszamy dalej. 

W Manchester oglądamy główną centralę wyborczą, która mieści 
się w starym młynie wodnym przerobionym na luksusowy motel. 
Maszyna wyborcza już jest gotowa, doskonałe zaplecze dla dzien
nikarzy także. 

Następnie wizyta w kwaterach wyborczych McGovema i Ashbro-
ka. Wszędzie dostajemy komplet „bibuły". U McGovema nawet by 
nas przyjęli do pomocy. Jest tu dużo studentów. Kilka dni temu 
w Columbia Spectator w dziale płatnych ogłoszeń ukazał się insérât 
następującej treści: „Cztery lata prezydentury Nixona to o cztery 
lata za dużo. Głosuj na McGoverna". 

Kwatera wyborcza Nixona różni się diametralnie od poprzednich. 
W jej sercu pokój z kartotekami, na których są adresy i numery te
lefonów potencjalnych wyborców. Kilka pań przy telefonach i to 
wszystko. Ta kartoteka to skarb, zachowany jeszcze po poprzedniej 
kampanii. Panie systematycznie i metodycznie dzwonią pod kolejne 
numery i przedstawiając się, kogo reprezentują, pytają, czy i tym 
razem mogą liczyć na poparcie dla swojego kandydata. Scenariusz 
rozmowy i 3 różne warianty pytań i odpowiedzi na wypadek dekla
racji negatywnej lub pozytywnej leży przed panią przy telefonie. 

Tu nie dostaniemy żadnego materiału. Wręcz przeciwnie. Nie wol
no żadnych materiałów stąd wynosić. Mimo tego zakazu jeden z na
szej grupki zabrał z sobą ten scenariusz rozmów telefonicznych. I on 
właśnie usłyszał pochwałę od Shanora. Pewnie, rasowy dziennikarz 
nie przejmuje się takimi bezprawnymi zakazami. To w końcu Co
lumbia przyznała Nagrodę Pulitzera dziennikarzowi, który „zorgani
zował" i podał do druku tajne dokumenty Pentagonu w sprawie 
wojny w Wietnamie. 
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Nocujemy w hotelu w Sheraton w Manchester. W hallu jest tablica 
z brązu, na której czytam: 

W tym hotelu J. F. Kennedy, 35 prezydent USA osobiście otwo
rzył swoją pierwszą kwaterę główną w czasie kampanii w stycz
niu I960 roku. 
Jego zwycięstwo w prawyborach w New Hampshire zapoczątko
wało drogę do najwyższego urzędu narodowego. 

W czasie obecnych prawyborów swoją kwaterę umieścił w tym ho
telu E. Muskie. Czy z równym powodzeniem? 

4 marca, New Hampshire 
Po śniadaniu towarzyszę każdemu spotkaniu Muskiego. Korzystam 

z jego autobusu prasowego. Wraz ze mną ci, którzy podglądają Mu
skiego. Część naszej grupy wybrała McGoverna. W Suncock Muskie 
zwiedza dom towarowy. Kupuje dwa grzebienie, „które zawsze gu
bi". W Nashua przedstawia się jako sąsiad (stan Maine jest za mie
dzą). „My tutaj w północnej Nowej Anglii wiemy, że ten kraj jest 
podzielony wzdłuż różnych barier: rasowych i etnicznych. Te bariery 
zanikają i muszą zaniknąć. Najlepszym tego przykładem jestem ja — 
katolik, syn polskiego emigranta. Każda z tych cech była przeszkodą 
do uzyskania fotela gubernatora w stanie Maine, a jednak zaufano 
mi i nie zawiedli się moi wyborcy. Wy, zgromadzeni tutaj, którzy 
przyszliście do tego kraju zza mórz, powinniście mi pomóc. Wierzcie 
we mnie nie jako w ambitnego polityka, ale jako w człowieka". Na 
przedmieściu zaaranżowano coś, co przypomina nasze kolędowanie. 
Muskie chodzi od domu do domu i wręcza każdemu klucz wyborczy, 
odbitkę karty wyborczej, gdzie dokładnie zaznaczono, na kogo nale
żałoby głosować, żeby dać zwycięstwo Muskiemu. Do jednego z ta
kich domów przedziera się przez kordon dziennikarzy i asysty jakaś 
dama prosząc: „Czy moglibyście mnie przepuścić, to jest właśnie mój 
dom". 

Limuzyna Muskiego w kolorze kawowym ma naklejone ulotki: 
„Prezydent Muskie — czyż nie czujesz się od razu lepiej?" 

W Bedford Mail wizyta w dużym supermarkecie. W dziale, gdzie 
sprzedaje się domowe zwierzątka — mała małpka. Na klatce plakat 
głosi: „Muskie nie małpuje". Są obdarowywane czekoladą dziewczyn
ki. Jeszcze tylko zakupienie losu na loterii, gdzie można wygrać tele
wizor, i... przegrywamy. Taką więc klęską kończy się wizyta Muskie
go w tych supernowoczesnych Sukiennicach . 

Po południu w tym samym domu oglądam jeszcze McGovema, 
któremu towarzyszy lokalna gwiazda baseballu. Wieczorem dołączy 
do niego jeszcze Shirley McLaine. O trzeciej po południu wracamy 
tym samym mikrobusem do Nowego Jorku. Gdzieś z boku mijamy 
Salem — to od czarownic. Po pięciu godzinach jesteśmy w Nowym 
Jorku. 

Ta dwudniowa wizyta ma być materiałem do artykułów na trzy 
najbliższe spotkania. Gotowy materiał oddaje się w środę. W piątek 
jest już poprawiony, z uwagami prowadzącego i materiałem do dy
skusji. 
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14 marca, Nowy Jork 
Otrzymałem list adresowany do wszystkich uczestników grupy D. 

Shanora: 

Drodzy Seminarzyści! Nasze następne spotkanie odbędzie się 
w piątek 17 marca w pokoju numer 700A o godzinie 9.30. Będzie 
ocena napisanych w tym tygodniu prac. O godzinie 10.30 naszym 
gościem będzie Alfred von Kruzenstiern, nowojorski korespondent 
hamburskiego dziennika Die Welt, który będzie mówił o tym, jak 
być korespondentem zagranicznym w USA. 

Donald R. Shanor 

Na poprzednim spotkaniu była „teoria" korespondenta zagranicz
nego. Jeżeli teorią można nazwać dzielenie się z nami bogatym do
świadczeniem w tej dziedzinie przez samego Donalda Shanora. Były 
kopie korespondencji wysyłanych przez niego z Europy do redakcji 
teleksem, dobre rady jak zbierać informacje. I jakie mogą być nie
formalne źródła ciekawych wiadomości (taksówkarze, autostopowicze 
i wysoko postawieni dziennikarze). W tym cyklu na naszym semina
rium będzie jeszcze bawił korespondent japoński w Nowym Jorku. 

27 kwietnia, Nowy Jork 
Od poniedziałku w Columbii — podobnie jak w wielu amerykań

skich uniwersytetach — strajk okupacyjny, wiece i marsze protesta
cyjne. Bezpośrednią przyczyną była decyzja prezydenta Nixona 
o wznowieniu bombardowań Wietnamu Północnego. 

W Columbia University nałożyło się na to jeszcze wiele lokalnych 
przyczyn. Między innymi protest przeciwko prowadzeniu przez nie
które instytuty uniwersytetu prac i ekspertyz na zlecenie Departa
mentu Stanu. Szczególnie krytykowana jest School of International 
Affairs; skrót jej nazwy (SIA) jest przedmiotem dowcipów na temat 
ośrodków, w których znajduje ona zlecenia i pieniądze na badania. 

Przed wieloma budynkami uniwersyteckimi zaciągnięto pikiety, 
mające na celu niedopuszczanie do nich łamistrajków. Pismo The 
Columbia Owi — donosi, że w jednym wypadku chcący naruszyć li
nię pikiet usłyszał: „Tylne wejście jest wolne. Prosimy o honorowa
nie t e j linii". Nie przy wszystkich wejściach jednak stosuje się 
taki „wersal". Budynek SIA jest blokowany szczelnie. Prezydent 
uniwersytetu decyduje się wezwać na pomoc oddział nowojorskiej 
policji stworzonej specjalnie do tłumienia rozruchów (Special Events 
Squadron). Teraz miejsce odsuniętych demonstrantów zajęli przed
stawiciele „koalicji większości" — czyli tych, co w imię wolności 
akademickiej domagają się, by nie mający ochoty strajkować mieli 
wolny dostęp do sal i laboratoriów. Na przedramieniu noszą błękitne 
opaski. Bardzo starannie oglądają moją legitymację i wypytują o cel 
wizyty, gdy wchodzę do SIA, by pogadać ze Stanleyem w Instytu
cie Wschocmioeuropejskini. To po to, by jakieś niepowołane elemen
ty nie przeniknęły do budynku i nie urządziły tam strajku okupacyj
nego. Ostatecznie jednak moje wyjaśnienia wzbudziły zaufanie 
i otworzyły mi wejście. 
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Dziennikarze studenccy Columbii mają teraz pełne ręce roboty. 
W Columbia Spectator, w The Columbia Owi kolumny pełne są rela
cji, faktów, opinii, oświadczeń i kontroświadczeń na temat ostat
nich dni. 

Na terenie uniwersytetu pojawiły się ekipy największych sieci te
lewizyjnych NBC, CBS, ABC. Muszą oni dostarczyć relacji swoim 
widzom niezależnie od tego, czy się coś dzieje, czy też nie. W opinii 
studenckiej reporterzy tych sieci nie siedzą w tematyce studenckiej 
i często popełniają głupstwa lub śmieszą swoją ignorancją. Dlatego, 
aby dać prawdziwy obraz wydarzeń tych dni, studenci Wydziału 
Dziennikarstwa rejestrowali przy pomocy przenośnych magnetowi
dów najważniejsze wydarzenia, oświadczenia, prowadzili wywiady. 
Planują emisję tego programu za pośrednictwem którejś stacji tele
wizyjnej niekomercjalnej. To jest jedyna droga protestu przeciw 
nierzetelnej informacji — zademonstrować materiał zebrany takimi 
samymi środkami. 

Kto mieczem wojuje — od miecza ginie. 

6 czerwca, Nowy Jork 
Rozdanie dyplomów i nagród. Do najbardziej atrakcyjnych należy 

z pewnością stypendium fundowane dla trzech wybitnych absolwen
tów, noszące imię założyciela szkoły, w wysokości 3000 dolarów, 
przeznaczone na podróż i studia zagraniczne. Od założenia szkoły 
wypuściła ona już około 3,5 tysiąca absolwentów. Nie jest to wiele, 
gdy weźmie się pod uwagę, że obecnie w różnych środkach przeka
zu, w reklamie itd. pracuje w USA około pół miliona ludzi. Ale 
spośród tych trzech i pół tysiąca absolwentów Columbii większość 
znajdowała się na wysokich stanowiskach w „mass media". W chwili 
obecnej dwustu jej absolwentów to redaktorzy naczelni, stu pełni 
funkcje korespondentów zagranicznych, dziesięciu uczniów szkoły 
otrzymało Nagrodę Pulitzera, co przypomniał niedawno w Saturday 
Review prof. I. Hohenberg. 

Ja nie otrzymałem dyplomu ukończenia szkoły, lecz pismo nastę
pującej treści (oczywiście w przekładzie): 

Drogi Panie Palowski, 
niniejszym potwierdzamy, że uczestniczył Pan z wyróżnieniem 
w następujących zajęciach: 

Społeczeństwo amerykańskie, 
Reportaż krajowy i międzynarodowy. 

Ze względu na to, że był Pan u nas na specjalnym statusie „wi
zytującego słuchacza" nie udzielamy za udział w tych zajęciach 
punktów, lecz Pana obecność w nich stanowiła cenny wkład. 
Cały zespół naszej szikoły składa Panu gratulacje z powodu 
ukończenia Pańskich badań i życzy powodzenia w dalszej karierze. 

Elie Abel 
Dziekan 

Szkoła nie daje żadnych skierowań do pracy, ale daje cenne kon
takty, dzięki wielkiej liczbie dobrze ustawionych absolwentów, któ
rzy nie zapominają o swojej uczelni. Stąd też niektórzy absolwenci 
Columbii mają po 4—5 ofert pracy. 
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Cały kraj z Misko 8 tysiącami absolwentów wszystkich amerykań
skich szkół dziennikarskich wchłonie jedną czwartą. Z tego około 
1700 zaczepi się w prasie, ponad 200 w telewizji, a reszta w radiu. 
Ponad 1200 przejdzie do pracy w reklamie i na stanowiska rzeczni
ków prasowych. Początkujący dziennikarz będzie zarabiał od 140— 
144 dolarów tygodniowo, nie jest to za wiele. Ale absolwenci dzien
nikarstwa, a szczególnie tej szkoły, winni pamiętać słowa Pulitzera: 

Dziennikarz jest obserwatorem na bocianim gnieździe żaglowca, 
jakim jest państwo (...) melduje dryfujących rozbitków, których 
statek może uratować. Wytęża bacznie wzrok w czasie mgieł 
i sztormów, aby ostrzec przed grożącym niebezpieczeństwem. Nie 
myśli o swoim wynagrodzeniu. Stoi tam wysoko, aby strzec bez
pieczeństwa i pomyślności ludzi, którzy mu wierzą. 
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Obyczaje 

DZIENNIKARZE „WE WŁASNYM SOSIE" 
Opinię o jakimś złożonym zjawisku urabia się najczęściej na przy

kładach najbliższych. Dziennikarstwo i prasa są niewątpliwie zjawi
skami złożonymi, opinie o nich stanowią średnią wynikającą ze zna
jomości tych gazet, które są pod ręką i mniej lub bardziej prawdzi
wych wiadomości o zawodzie i jego przedstawicielach. 

Jeżeli w wewnętrznym biuletynie zakładowym lub szkolnej gazet
ce ściennej robi się „ośle uszy" kolegom — to zabawa (chociaż nie 
zawsze wybredna) toczy się w e własnym gronie rozumiejącym wszel
kie anse i niuanse. Inaczej ma się oczywiście rzecz z prasą rozpro
wadzaną publicznie w masowych nakładach. 

Obawiam się jednak, że poniektórzy Szanowni Koledzy po piórze 
i fachu tej różnicy nie pojmują i beztrosko serwują dziesiątkom 
i setkom tysięcy czytelników środowiskowe dyrdymałki. Celuje 
w tym niestety kolega jednego ze mną dziennikarskiego wylęgu, któ
ry oprócz 2 stałych rubryk w macierzystej gazecie uprawia jeszcze 
grządki w przynajmniej 2 innych czasopismach. Oto próbki b. skrom
nego wyboru tej twórczości z zaledwie 3 kwartałów 1975 r. (w ukła
dzie chronologicznym od 9 lutego do 8 listopada) : 

...red. NN*) ...lubił przyjeżdżać do Krakowa, gdyż tutaj podob
no najlepiej dogadzały mu pedikiurzystki... 

...zjechał z Warszawy reżyser TVP — NN i przywiózł małżonce 
specjalną dietę... Kto ma skłonności do tycia powinien natych
miast skontaktować się z p. NN (tu nazwisko Małżonki autora) 
z TV... 

...redaktorzy „X" (tu nazwa pisma) — NN, NN, NN i NN, 
a także NN z „X" rozmiłowali się w grze bilardowej, na stole 
marki flipper zainstalowanym w Klubie Dziennikarza... Liga Dy
skryminowanych Flipperzystów skarży się na decyzję Zarządu 
Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (w sprawie — 
przyp. PD) eksmisji aparatu flipperowego z Klubu... 

*) Prawdziwe imiona i nazwiska oraz tytuły pism nie grają tu żadnej roli, 
bo wiele podobnych przykładzików znajdziemy bez trudu w innych pismach. 
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...pozdrowienia dla red. NN — na prośbę grupy dziewcząt-absty-
nentek przebywających na wakacjach... 

...Między redaktorami NN i NN w Klubie Dziennikarza „X" do
szło do konfliktu. Interweniowały organa porządkowe oraz red. 
NN z „X", któremu nie udało się ustalić, kto z poróżnionych był 
trzeźwy... 

...Red. NN wyjawił w „X" co robi w Paryżu: „...jestem tutaj 
stale trzeźwy jak wielkanocne prosię, mimo że alkoholu piję nie 
mniej niż w N. W ciągu pierwszych dwu tygodni wychlałem łącz
nie około trzech butli wina, z dziesięć butelek porteru oraz trzy 
czwarte litra różnych koniaków i brandy". To rzeczywiście nie
wiele i nie ma się czym chwalić! **) 

...Red. NN — sekretarz odpowiedzialny „X" — powrócił po 
miesięcznym tournee z Japonii. Można się z red. NN porozumieć 
tylko w nocy, bo w dzień — nawet jeśli chodzi — to śpi. Na szczę
ście red. NN (nazwisko naczelnego „X") w nocy też może pra
cować... 

Powtarzam: to zaledwie „strzępki meldunków" dla publiczności 
o tym, co robią i czego nie robią koledzy-dziennikarze. Autorowi 
pewnie się zdaje, że dziesiątki takich bzdetów rozsianych w jego 
rubryczkach stanowią tę sól attycką, która dodaje smaku lekturze. 
Jak nisko ceni on poziom i zainteresowania czytelników! Niestety, 
nie tylko on. Także wzięty reportażysta, który jeden ze swych co
tygodniowych felietonów poświęcił opisowi „karkołomnego wyczy
nu", gdy zamknięty w tylnej sali Klubu Dziennikarzy przez kolegę 
NN wyszedł „...oknem na zewnątrz. Na szczęście tuż za oknem było 
rusztowanie. Po chwiejących się deskach, w ciemności, podszedłem 
do okna kawiarni.. ." Także redakcja dziennika, dająca na pierwszej 
stronie początek informacji z redakcyjnej imprezy ze zdjęciem, na 
którym zwycięzca biegu „...NN otrzymał z rąk red. nacz. «X», NN" 
efektowną nagrodę — a na stronie 6 raz jeszcze przypominająca 
epokowe znaczenie faktu, iż nagrodę wręczała NN, red. nacz. ,,X". 
Także pewne czasopismo studenckie, które od swych (nie tak znów 
odległych) pradziejów uważa, iż jego czytelników bardzo cieszą 
i śmieszą pineski podkładane kolegom z innych redakcji. Multum ta
kich dyrdymałek rozsiewanych jest w gazetowych rubryczkach tak, 
jakby były suwerennym lennem autorów. 

Ani słowa przeciw pisaniu o środowisku i dziennikarzach w odpo
wiedniej przyprawie, choćby najbardziej pikantnej : o warsztacie 
i zawodzie, potknięciach i pomyłkach, pasjach i nawet śmiesznost-
kach — ale związanych rzeczywiście z t rybem pracy i życia dzien
nikarzy ***). Natomiast dla niepokojąco mnożących się podiszczypy-
waczy proponuję utworzyć przy poniektórych redakcjach wewnętrz
ne gazetki ścienne i oddać je w pacht owym milusińskim — pożal 
się Boże — „felietonistom", skoro nie wyrośli jeszcze z krótkich spo
denek. Byłby to odpowiedni rondel dla duszenia niestrawnych „mi
chałków" w sosie własnym. 

Paweł Dubiel 

**) Czyżby tu nasz autor zauważył, jak „śmiesznie" brzmi takie samoupupianie 
w cudzym tekście? 
***) Por. np. felieton Piotra W i e r z b i c k i e g o w Literaturze z 2 X 1975. 
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PRASA ILUSTROWANA W ŚWIETLE BADAŃ 
W naszym cyklu prezentującym tendencje i dorobek pra-
soznawstwa innych krajów oddajemy głos dr Zâchejovej 
z Zakładu Badań nad Kulturą i Opinią Publiczną Insty
tutu Badania Masowych Środków Komunikowania w Bra
tysławie. Autorka relacjonuje wyniki analiz czechosło
wackiej prasy ilustrowanej wykonane w Bratysławie 
oraz w Instytucie Teorii i Praktyki Dziennikarskiej Uni
wersytetu w Pradze. 

Czechosłowaccy prasoznawcy w ostatnich latach coraz więcej po
święcają uwagi ilustrowanym czasopismom i ich podstawowemu 
środkowi wypowiedzi — ilustracji fotograficznej *). Świadczą o tym 
cząstkowe analizy niektórych czeskich pism ilustrowanych (np. Kvë-
ty, Vlasta, Mlady Svët, Ceskoslovensky Vojâk), długoterminowe 
i kompleksowe badania Zakładu Badawczego Kultury i Opinii Pu
blicznej — Instytutu do Badania Masowych Środków Komunikowa
nia w Bratysławie oraz wyniki badań zlikwidowanego przed paru 
laty Instytutu Teorii i Praktyki przy Wydziale Dziennikarskim Uni
wersytetu Karola w Pradze. Przeprowadzono szeroko* zakreśloną 
analizę zawartości czterech najważniejszych słowackich tygodników 
ilustrowanych: Zivot, Svet Socjalizmu, Slovenka i Beseda1), a póź
niej empiryczną analizę czterech słowackich i kilku czeskich tygod
ników ilustrowanych i czasopism. 

Pierwszą zrealizował — jako część z ogólnokrajowego badania 
„Teoretyczne wyjaśnienia celu i treści propagandy socjalistycznej 
*) W prasoznawstwie czechosłowackim istnieją dwa zbliżone terminy: o b r â z -
k o v ä t l ą c (tyżdennik, ćasopis) i i l u s t r o w a n a tlać (tyżdennik, ćasopis). 
Różnica znaczeniowa wiąże się z funkcją ilustracji. W pierwszym przypad
ku ilustracyjność stanowi wyróżnik gatunkowy, w drugim tylko jest współ-
komponentern. Przyjęty w tłumaczeniu termin p r a s a i l u s t r o w a n a jest 
odpowiednikiem terminu obrâzkovâ tlać — użytego w oryginale. (Przyp. 
tłum,) 
ł) W czasie realizacji badań czasopismo to jeszcze się ukazywało (zlikwido
wane 31 XII 1971). Ujęto ogólne rezultaty i informacje osiągnięte w jego ana
lizie. 
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i jej sprzężenia, zwrotnego" bratysławski Instytut, kontynuator by
łego Naukowego Ośrodka Dziennikarskiego. Drugą wykonał w ra
mach swojej badawczo naukowej działalności ośrodek praski i przed
stawił ją w jesieni 1974 roku na ogólnokrajowym roboczym semina
rium poświęconym aktualnym problemom współczesnej prasy ilu
strowanej. 

Obydwie analizy przedstawiły szereg pytań w związku z subsyste-
mem tejże prasy i jej najważniejszą właściwością — formą wypo
wiedzi wizualnej. Podczas gdy wyniki praskiego zespołu baidawczego 
zaakcentowały problemy przekazu wizualnego w prasie ilustrowanej 
jako istotnego czynnika formowania świadomości społecznej i opinii 
publicznej, bratysławscy badacze położyli nacisk na usytuowanie 
prasy ilustrowanej w obrębie czasopism i w ramach całego komple
ksu masowych środków przekazu, a szczególnie w zakresie pew
nych pokrewieństw z telewizją. 

NAJWAŻNIEJSZE ZADANIE. Mimo różnego zakresu badawczego 
i czasowego uzyskano podobne empiryczne i szczegółowe dane, 
zwłaszcza co do fotografii jako samodzielnego środka wypowiedzi 
w obu niezależnie od siöbie badających zespołach. Okazało się, że 
jako pierwszorzędna wyłania się potrzeba wychowania dziennikarza-
-fotoreportera politycznie uświadomionego, wykształconego w duchu 
marksistowskim, o wysokich kwalifikacjach zawodowych **). Zgod
nie z zaleceniami XIV Zjazdu KPCz należy podnieść poziom maso
wych środków komunikowania2) — a więc poziom zawodowy wszyst
kich, którzy w nich pracują albo z nimi współpracują. 

Ponieważ analizę bratysławskiego Instytutu zrealizowano takimi 
metodami, które umożliwiły odkrycie zarówno szczegółowych jak 
i ogólniejszych tendencji — między innymi nakreślenie optymalnego 
modelu współczesnego tygodnika ilustrowanego i ustalenie jego de
finicji — zajmijmy się teraz pewnymi istotnymi sprawami, na które 
analiza zwróciła uwagę. 

Jak potwierdziła publiczna dyskusja nad końcowym opracowa
niem, mimo że w zakresie obserwowanych periodyków ilustrowa
nych doszło do pewnych — przeważnie jednak tylko formałno-struk-
turalnych zmian3), większość osiągniętych w latach 1969—1970 wy
ników potwierdiził w roku 1973 praski zespół badawczy. 

Czasopisma ilustrowane zajęły w systemie czeskiej i słowackiej 
prasy periodycznej określone miejsce, jako specyficzny typ prasy 
o masowym nakładzie i ogólnospołecznym charakterze odbioru. Ich 
wartość to wysoki stopień tematycznej uniwersalności przy zasto
sowaniu języka dziennikarstwa obrazowego z właściwymi temu for
mami wypowiedzi. Wiadomo, w prasie ilustrowanej fotografia już 
dawno wyszła poza pierwotną funkcję „pustej" ilustracji i stała się 

**) Chodzi tu o szkolenie specjalistyczne, a nie pełny, odrębny program szko
lenia. (Przyp. tłum.) 
2) Rezolucja X I V Zjazdu Komunis tycznej Pa r t i i Czechosłowacji — X I V Zjazd 
KPCz, P r a g a 25—29 maja 1971. Wydawnic two Bravda 1971, s. 619. 
3) Zwiększenie objętości Zivota oraz podjęcie pewnych zadań przez z l ikwido
waną Besedę, graficzna szata Slovenki i in. 
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samodzielnym publicystycznym, a obecnie również i propagandowym 
elementem. 
TEORIA PRZECIW PRAKTYCE. Wyniki badań jednocześnie sygna
lizują, że powyższe teoretyczne wnioski w praktyce są jeszcze w ma
łym stopniu zastosowane. W redakcjach niektórych pism ilustrowa
nych usłyszeć można jeszcze pogląd, że fotografia nie jest w stanie 
wyrazić konkretnej myśli, tak jak to czyni wypowiedź tekstowa. 
W praktyce prowadzi to częstokroć do niedooenienia pracy fotore
portera — co potwierdziły również wyniki ankiety Klubu Fotore
porterów Słowackiego Związku Dziennikarzy — przeprowadzonej 
jeszcze w roku 1973 4). 

Ilustracja fotograficzna ma możliwość uchwycić prawie wszystkie 
aspekty życia człowieka i społeczeństwa. Jej prymat polega na wier
nym, precyzyjnym i konkretnym przedstawieniu zewnętrznych kon
turów obiektu jak i przekazaniu jego wewnętrznych więzi; dziedzina 
jednak świadomości społecznej, idei, stosunków, myślenie, pozostaje 
domeną wypowiedzi słownej. Dlatego ma i ona na łamach prasy ilu
strowanej swoje miejsce, rolę i funkcję. I tu fotografia, zwłaszcza 
symboliczna, może odegrać swoistą rolę w unaocznieniu podstawowej 
myśli. A chociaż w prasie ilustrowanej nienaruszalna jest również 
pozycja dalszego jej strukturalnego pierwiastka — ilustracji niefo-
tograficznej, podstawowym środkiem wypowiedzi tego typu prasy 
pozostaje fotografia, przy czym 

FOTOGRAFIA DZIENNIKARSKA ma w niej dominującą pozycję. 
Co jednak rozumiemy przez to pojęcie? Znaczenie tego pojęcia jest 
dotąd dosyć niejednolite, zwłaszcza że równolegle z tym określeniem 
używa się i innych — np. fotografia prasowa — nie mówiąc już 
o różnorodności terminów w opracowaniach autorów zagranicznych. 
Wprowadzone określenie jest jednak obciążone konwencjonalnym 
znaczeniem. Przeszkadza w jego uściśleniu to, że twórcami fotografii 
dziennikarskiej są zawodowi fotoreporterzy, zaś uwzględniając szer
szy zakres, również i to, że idzie o fotografie publikowane w prasie. 
W jednym przypadku występuje zawężenie znaczenia, w drugim 
zaś — niedość ostre określenie. Jak się wydaje, termin fotografia 
dzimnikariska odpowiada — jak dotąd — najszerszym formalno-lo-
gteznyni i treściowym właściwościom. 

Jeśli zaś od prasoznawstwa przechodzimy do dziennikarstwa, ist
nieje potrzeba logicznego przystosowania używanego w tej dyscypli
nie aparatu terminologicznego dla podstawowego oznaczania. O tej 
potrzebie świadczą również terminy takie jak: dziennikarstwo ilu
stracyjne (obrazovâ żurnalistika), fotodziennikarstwo (fotożurnalisti-
ka) i podobne, które na ogół ujawniają szersze oraz węższe różnice 
swojego zakresu treściowego. W końcu termin fotografia dziennikar
ska można stosować i na oznaczenie części statycznego materiału 
wizualnego w telewizji, przy czym spotykamy się z nim również 
u niektórych zagranicznych teoretyków fotografii tego typu. 

*) Według referatu I. D u b o v s к é g o, prezesa Klubu Fotoreporterów SZN 
na seminarium o aktualnych problemach fotografii w prasie. Borinka, gru
dzień 1973. 
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A jednak najważniejszej roli nie grają w tym przypadku ani 
fornialno-logiczne, ani lingwistyczne aspekty. W pierwszym rzędzie 
idzie tu o treściowe właściwości tego terminu. Za fotografię dzien
nikarską nie można więc uważać każdej fotografii, która się ukaże 
n a przykład w prasie. Podobnie jak w innych przejawach dzienni
karskiej działalności określa ją przede wszystkim to, że jest nosiciel
ką nowej, aktualnej informacji. W odróżnieniu od informacji ogólnej, 
którą niesie praktycznie każda fotografia, idzie tu o informację wyż
szego irzędu 5). Musi to być informacja społecznie doniosła, aktualna 
i socjalistycznie partyjna, dzięki czemu uzyskuje społeczną wartość. 
Ta funkcja informacyjna fotografii dziennikarskiej jest jedną z na j 
ważniejszych. 

METODA WYPOWIEDZI WIZUALNEJ. Jaki był wzajemny stosu
nek wszystkich trzech elementów składających się na strukturalną 
koncepcję badanych czasopism ilustrowanych : tekstowej wypowiedzi, 
fotografii i ilustracji rysunkowej? 

Ogólnie można powiedzieć, że tylko rocznik 1970 Zivota był jak
by wzorem dla ocenienia znaczenia zastosowanych środków wypo
wiedzi obrazowej w tygodniku ilustrowanym. Podczas gdy ilustra
cji niefotograficznej żaden z analizowanych tytułów nie poświęcił 
znaczącej powierzchni, wypowiedź tekstową szczególnie uprzywile
jowała Slovenka. Oczywiście t rudno ściśle ustalać idealny stosunek 
procentowy tekstu do fotografii, jednakże wypowiedź obrazowa po
winna mieć logiczną przewagę. Równolegle jednak chodzić powinno 
o materiał ilustracyjny wysokiej jakości, który by świadomie i z za
angażowaniem zaświadczał bogate życie społeczności socjalistycz
nej i na poziomie epoki radził sobie z zagadnieniami, które przed nią 
stawia jej główna siła, part ia komunistyczna. I mimo że w tym 
okresie można odnotować postęp jakościowy, należałoby oczekiwać 
o wiele więcej, zwłaszcza pod względem stosowania fotografii jako 
samoistnego publicystycznego elementu. 

Specyficzna metoda tworzenia prasy ilustrowanej ma swoje zna
czenie społeczne: ze względu na jej poczytność, popularność oraz 
odbiór. Podobnie m a znaczenie i z aspektów psychologicznych: per
cepcji i czytelności pisma ilustrowanego oraz fotografii traktowanej 
jako samoistny środek wypowiedzi, który da się „czytać". Oszczęd
na, niezłożona, a przy tym sugestywna dziennikarska wypowiedź 
obrazowa jest również na tyle przystępna i uniwersalna, że ma wpływ 
również na poczytność tego typu prasy. Nie do pominięcia jest przy 
tym efektywność oddziaływania6), zwłaszcza że tygodniki ilustro
wane są w większym stopniu niż gazety przedmiotem zaintereso
wań rodziny i nowych czytelników zyskują najwięcej właśnie wśród 
rodziny. Zmierzają one więc ku tzw. rodzinnemu magazynowi, co 
niektórym z nich pozwala zwiększyć nakład. Wspierają tę tendencję 

5) Według Jifi M a ć k u : Fotografia jako nosicielka 'dziennikarskiej informacji. 
Referat na seminarium „O aktualnych problemach współczesnej prasy ilu
strowanej", które odbyło się w dniach 30—31 października w Soleniciach. 
e) Czytelnicy prasy w Słowacji. (Raport o rezultatach badań) — Institut pre 
vyskum masovych komunikacnych prostriedkov pri VÛKVM, 1970. 
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starania redakcji, przynosząc — zwłaszcza na łamach przeznaczonych 
na rubryki stałe jak seriale, konkursy — takie materiały, które czę
sto bezpośrednio skierowane są do jednej grupy odbiorców z kręgu 
rodzinnego, na przykład dzieci. Ba, można mówić, że prasa ilustro
wana staje się nierzadko pierwszą szkołą czytania dla dzieci i mło
dzieży. Ogólnie jednak pisma ilustrowane całym swym charakterem 
służą nie jednej, wybranej grupie, ale wszystkim odbiorcom z kręgu 
rodzinnego. 

Czasopismo ilustrowane oczywiście nie traktuje fotografii jedynie 
jako jednostki wypowiedzi. Przeto rozstrzygnięcia analizy uwzględ
niały — oprócz innych — i to, jakimi gatunkami fotograficznymi 
badane czasopisma najczęściej się posługują. Jak się okazało, na j 
częściej stosowaną formą wypowiedzi w Zivocie była ankieta foto
graficzna7), podczas gdy w pismach Svet Socjalizmu i Beseda — 
ilustrowany dodatek. Przeważa zatem utwór tekstowy ilustrowany 
jedną czy kilkoma fotografiami o charakterze dokumentalnym lub 
artystycznym. Mieszane połączenie dwóch elementów składa się 
więc na strukturalną koncepcję pism ilustrowanych. I chociaż teo
retyczne zagadnienia klasyfikacji gatunkowej fotografii dziennikar
skiej należą do innej sfery, w tygodnikach ilustrowanych główną 
i najczęstszą formą wypowiedzi powinien być „PRAWDZIWY" FO
TOREPORTAŻ 8), a jednak prawie go nie ma; podobnie przedsta
wia się reportaż ilustrowany. Jedynie „prawdziwy" fotoreportaż, 
jako znacząca społecznie forma wypowiedzi jest zdolny umożliwić 
odbiorcy wielostronny pogląd na daną rzeczywistość i może sku
tecznie ingerować w proces wychowania człowieka w myśl socjali
stycznych idei, inspirować i ukierunkować myślenie itp. W połącze
niu z odpowiednim zakresem zawartości jest więc ważnym czynni
kiem propagandowym. 

Zarówno teoretycy jak i dziennikarze pracujący w tych czaso
pismach uznają fotoreportaż za najodpowiedniejszą formę wypo
wiedzi dla prasy ilustrowanej. Nowsze dane potwierdzają jednak, 
że błąd — jak dotychczas — powiększa się. Jak wykazały wyniki 
praskiej analizy — stosunek między tekstem a ilustracją w czecho
słowackim fotoreportażu w najlepszym przypadku stanowi 1 : 1 . 

Przyczyny obiektywne i subiektywne tego stanu — tu na przy
kład trzeba przypomnieć pogląd pewnej części fotoreporterów, że 
brak wielkich tematów z dramatyzmem wewnętrznym — trudności 
o charakterze techniczno-realizacyjnym i współczesne możliwości 
poligrafii, są znane. Dotychczas dla poprawy tego stanu rzeczy zro
biło się bardzo mało. Jednym z pozytywnych rozstrzygnięć powin
no być chociażby spowodowanie pewnych przesunięć organizacyj
nych w ramach wewnętrznej struktury prasy ilustrowanej, a zwła
szcza ilustrowanych tygodników z korzyścią dla fotoreporterów. 

7) Wspólny cel fotograficznego serialu sprawozdawczo-dokumentacyjnego — 
przyzwyczajenie do kontynuacji. 
8) Większa autentyczna wypowiedź dokumentalno-fctograficzna, ujmująca 
pewne aktualne wydarzenia, fakt, przejaw z życia człowieka, uzupełniona 
słownym przekazem adekwatnej wartości. 

6 — Zeszyty Prasoznawcze 
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W drugiej zaś kolejności — teoretyczne i praktyczne przygotowanie 
systemu kształcenia dziennikarzy pism ilustrowanych, których do
tychczas niesłusznie wyręcza sekretarz redakcji albo grafik. 

KOMUNIKATYWNOĆ I SKUTECZNOŚĆ FOTOGRAFII PRASO
WEJ. Innym problemem, na który analiza wskazała, jest wielkość 
fotografii. Światowy trend wykazał tendencję do publikowania sto
sunkowo obszernych wypowiedzi tekstowych, przy niedostatecznej 
powierzchni fotografii. Fakt ten ma wpływ negatywny na jej ko
munikatywność i siłę oddziaływania. Wiadomo, że fotografia przez 
swoją „naoczność" działa na odbiorcę przede wszystkim tym, że zy
skuje on poczucie uczestnictwa w wydarzeniu. Ponadto fotografia, 
szczególnie o charakterze dokumentalnym, utwierdza w świadomo
ści odbiorcy podstawową koniunkcję: fotografia — dokument — 
prawda, zgodnie z zasadami poglądowej leninowskiej propagandy. 

Ten gnoseologiczny aspekt siły prawdziwości gra więc rolę zna
czącą przy skuteczności oddziaływania obrazu fotograficznego. Wia
domo, że siła pojedynczego faktu nie zawsze musi być współmierna 
z jego potencjalną siłą oddziaływania dzięki pośredniemu odzwier
ciedleniu. Przeto ci, którzy fotograficznie konstruują określoną 
myśl, muszą dążyć do wcześniejszego określenia jej możliwie opty
malnej skuteczności. Realizację determinuje w znacznej mierze po
lityczna świadomość fotoreportera, jego zrozumienie prawideł foto
graficznej rzeczywistości i w końcu świadomość, że formalne roz
wiązania nie mogą przesłaniać myślenia dziennikarskiego. 

Wiele problemów nasuwa również realizacja fotografii prasowej. 
Z grubsza zaczynają się one już w tym ogniwie łańcucha redakcyj
nej pracy, który nazywamy organizowaniem materiałów. O właści
wej postaci, w jakiej fotografia zostanie przedstawiona społeczeń
stwu, decyduje jednak mnóstwo innych czynników — fotograficz
nych, technicznych, jakość farb drukarskich, papieru i tym podob
nych, a wszystkie prawdopodobnie zasługiwałyby na osobną uwagę. 

Można by jeszcze mówić o dalszych problemach i kwestiach, któ
re się pojawiają w procesie tworzenia prasy i lustrowanej. Naszym 
obecnym celem było jednak tylko wskazanie kilku z tych, na które 
zwróciły uwagę współczesne badania w Czechosłowacji, a które są 
chyba w Polsce dość podobne. 

Tłumaczyła Teresa Lisicka 
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Zeszyty PRASOZNAWCZE 
K r a k ó w 1976 R. X V I I n r 1 (67) 

MACIEJ ŁUKOWSKI 

PRASA O FILMACH SERYJNYCH 
(Na przykładzie tygodnika EKRAN) 

Autor jest naczelnym redaktorem Wytwórni Filmów 
Oświatowych w Łodzi. Od dawna zajmuje się odbiciem 
problematyki filmowej w prasie. Niniejszy artykuł po
wstał na kanwie obronionej pracy doktorskiej pt. „Film 
seryjny w programie Telewizji Polskiej (1959—1970)". 

Wśród masowych środków przekazu przyjęło się traktować prasę jako 
formę najbardziej dokumentalną. Przywiązanie do słowa drukowanego, 

w każdej chwili dostępnego by powrócić do stwierdzeń i faktów sprzed wielu 
lat, pozostało do dzisiaj. Z dawniejszej funkcji wyłącznego informatora prze
szła prasa na pozycje publicznego dokumentalisty. Każde ważniejsze wyda
rzenie, które w programie telewizyjnym czy radiowym jest tylko ulotnym 
komunikatem, na szpaltach gazet pozostaje jako forma dokumentu, jest 
w każdej chwili osiągalne dla badacza. 

Ta rola dokumentalisty, jaką pełni prasa, szczególnie uwydatnia się w sto
sunku do programu telewizyjnego, który obecnie funkcjonuje w specyficz
nym duecie z gazetami codziennymi, tygodnikami czy innego rodzaju perio
dykami. Prasa jest tu partnerem, z jednej strony informującym o planach 
i propozycjach telewizji, z drugiej zaś oceniającym jej poczynania. Zaintere
sowanie ze strony prasy samym programem jest jednak bardzo nierówno
mierne. 

WT P°cz3tkowyTO okresie rozwoju telewizji prasa interesowała się głów-
• » nie jej rozwojem technicznym, społecznymi inicjatywami budowy ośrod

ków nadawczych, pozostawiając sprawy programowe na uboczu. W chwili, 
gdy zaczęły pojawiać się pierwsze recenzje na temat zawartości programu, 
obiektem zainteresowania szczególnie przez prasę eksponowanym był teatr 
telewizji. Film, mimo systematycznych sygnałów z badań socjologicznych 
o trwającym bez przerwy szczególnym zainteresowaniu tą formą programo
wą ze strony odbiorców, był przez prasę traktowany po macoszemu. 

Przeprowadzone przez autora niniejszej pracy badania problematyki tele
wizyjnej na łamach prasy regionu łódzkiego *) wykazały, że zainteresowanie 

*) Por. artykuł w Zeszytach Prasoznawczych 1971 nr 3 (49). 

6 i 
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filmem wahało się średnio między 2,5—5%> całości wydrukowanego na temat 
telewizji materiału. Regułą jest prawie, że pierwsze wzmianki na temat pro
gramu filmowego pojawiają się dopiero w latach 1960—1962. 

W zakresie programów filmowych telewizji prasa najczęściej interesuje 
się filmami seryjnymi. Tej formie poświęcimy szczególną uwagę w niniejszym 
artykule. 

W chwili gdy pojawił się na telewizyjnych ekranach pierwszy film seryj
ny (r. 1959), ukazywały się regularnie dwa specjalistyczne tygodniki (nie 
liczymy tu stałych kącików telewizyjnych w innych czasopismach): Ekran — 
tygodnik filmowo-telewizyjny i Radio i Telewizja (początkowo Radio i Świat). 
Radio i Telewizja ma swój bardzo specyficzny model, oparty na zasadzie 
w miarę szerokiego informowania o programie tygodniowym środków audio
wizualnych. W ramach owych zapowiedzi czasami nieco szerzej omawia no
wą premierę filmu seryjnego, ale jest to na ogół forma lakoniczna, czysto in
formacyjna. Również i recenzje, choć pojawiają się w stałym cyklu, są 
w przypadku filmów seryjnych bardzo skromne i nieliczne. Obszerniej trak
tuje tematykę filmów seryjnych Ekran. Na jego przykładzie postaramy się 
prześledzić ewolucję zainteresowania serialami. 

P odobnie jak prasa codzienna tygodnik Ekran wzbudził szersze zaintereso
wanie filmami seryjnymi dopiero w latach 1962/63. Wcześniej opublikowa

no zaledwie kilka krótkich, ilustrowanych not, informujących o planowanych 
premierach w ramach stałego cyklu „Kino TV". Cykl umieszczano na drugiej 
stronie okładki, a jego zawartość to trzy, cztery noty zdradzające charakter 
filmów mających ukazać się w programie telewizyjnym. Zaledwie czwarta 
część tych informacji dotyczyła filmów seryjnych. 

Pierwszy większy artykuł ukazał się na początku roku 1964. Był to dwu
kolumnowy, ilustrowany reportaż ze Studia Małych Form Filmowych „Sema
for", gdzie przystąpiono do realizacji pierwszych seriali telewizyjnych. Film, 
o którym pisano, nosił tytuł „Nowela fantastyczna" i składał się z czterech 
odcinków. Dodatek do tytułu publikacji wyjaśniał, że reportaż dotyczy „pier
wszych polskich filmów telewizyjnych", a na wstępie autorka (Barbara Kaź-
mierczak) zaznaczała, że rok 1964 można chyba nazwać rokiem nowej ery 
w telewizji. Erę tę miało rozpocząć porozumienie między Telewizją i Filmem, 
a jego cechą charakterystyczną miało być rozpoczęcie realizacji filmów w peł
ni telewizyjnych. 

W kilka miesięcy później równie obszerny artykuł, bogato ilustrowany 
poświęcono przygotowywanej serii „Barbara i Jan". Była to forma reportażu 
połączona z rozmową z reżyserem, który wypowiadał się o nowych, specyficz
nych elementach filmu telewizyjnego. 

Prasa interesowała się głównie produktami rodzimej twórczości, podkre
ślając wagę takich wydarzeń i konieczność ich kontynuacji. Do roku 1964, 
z wyjątkiem rubryki „Kino TV" pomijała filmy importowane. Dopiero ogrom
na popularność serii „Dr Kildare" i „Święty" stała się bodźcem do zamieszcze
nia ilustrowanych not biograficznych głównych bohaterów seriali Richarda 
Chamberlaine'a i Rogera Moore'a. 

Artykuł Andrzeja Kossakowskiego pt. „Seriomania" z połowy 1964 r. był 
wyrazem sytuacji, jaka wytworzyła się w tamtym okresie wokół filmu tele
wizyjnego. Ogromne skupienie środków, zmierzanie do uruchomienia szero-
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kiej produkcji filmowej dla telewizji, duże zainteresowanie prasy i tele
widzów, a do tego nie zawsze udane pierwsze próby — to przyczyny wytwa
rzające klimat przychylny dla poczynań, nie zawsze jednak satysfakcjonu
jących poziomem artystycznym gotowych produktów, nawet mniej wy
brednych telewidzów. „Seriomania" to trochę złośliwe określenie kierunku 
filmowo^telewizyjnego, nie zawsze w pełni przemyślanego i dopracowanego. 
Autor opierał się na przykładach z filmów już wyprodukowanych lub znaj
dujących się w produkcji. 

Po raz pierwszy zaczęły ukazywać się artykuły, będące wypowiedziami na 
temat filmów już po ich telewizyjnej premierze. (Do tej pory mówiło się 
raczej o planach.) Pierwszym filmem, który doczekał się szerokiego omówie
nia była „Chwila wspomnień", którą autor artykułu Janusz Sobolewski na
zwał „przebojem autentycznym". Szeroko pisano też o realizacji filmu „Pod
ziemny front". 

Zaczęły się pojawiać artykuły omawiające repertuar filmów seryjnych 
w telewizjach zagranicznych. Jedną z pierwszych, którą prezentowano, była 
telewizja brytyjska. 

O filmach polskich zaczyna się pisać szerzej, nawet w zapowiedziach stają 
się one tematem publicystycznych wypowiedzi. Wiesława Czapińska, jeszcze 
przed emisją „Wojny domowej" rozważała szanse ewentualnego sukcesu, opie
rając się na popularności felietonów Zien tar owej, które stały się podstawą 
scenariusza. Zwracała uwagę, że jest to początek gatunku filmów seryjnych 
zajmujących się problematyką domu, rodziny, wychowania. 

Roik 1965 był już, co do liczby artykułów poświęconych filmom seryjnym, 
o wiele bogatszy od poprzedniego. Oprócz kontynuowanego cyklu „Kino TV" 
i rozpoczętego „Kręci się", w którym w krótkiej, telegraficznej formie sy
gnalizowano realizację nowych filmów, pojawiły się większe opracowania. 
Nieco skromniej, w porównaniu z latami poprzednimi, przedstawiał się ilo
ściowy zestaw artykułów o filmach polskich. Jedynie seria „Podziemny front" 
doczekała się recenzji, a większe artykuły z okresu realizacji dotyczyły fil
mów „Perły i dukaty" oraz „Czterej pancerni i pies". Omawiając ten ostatni, 
po raz pierwszy w artykule poprzedzającym emisję zdradzono fabułę filmu; 
od tego momentu rozpoczęła się lawina artykułów w różnych czasopismach 
inforrrfująea o zaawansowaniu produkcji, potem o terminach telewizyjnej 
premiery, aby wreszcie informować o społecznych zjawiskach towarzyszących 
wyświetlaniu tej niezwykle popularnej serii. To zainteresowanie prasy trwa 
od 1965 do 1970 roku. 

Kontynuowano przedstawianie zagranicznych filmów seryjnych w ujęciu 
kompleksowym, prezentując repertuar wybranego kraju. Powtórnie pokazano 
telewizję brytyjską, omówiono nowości telewizji amerykańskiej. Rozpoczęto 
też obszerne zapowiadanie nowych seriali zagranicznych planowanych do 
emisji w TVP. Pierwszym serialem w ten sposób prezentowanym, był ra
dziecki film „Minerzy podniebnych dróg". Starano się podsycać zaintereso
wanie seriami „Dr Kildare" i „Święty"; w obu przypadkach — drobnymi 
informacjami, ciekawostkami związanymi z historią serialu lub głównym 
bohaterem. 

Coraz częściej autorami artykułów na temat filmów seryjnych są ci sami 
autorzy. Liczba artykułów na temat seriali jest jednak nadal bardzo mała. 
Do roku 1964 nie przekracza 10 rocznie a w 1965 sięgnęła zaledwie 11 po
zycji (oczywiście bez informacji na drugiej stronie okładki). Kolejne lata 



86 MATERIAŁY 

przyniosły wyraźną poprawę. Największy wpływ na rozwój zainteresowania 
w latach 1966—1968 miał sukces serii „Czterej pancerni i pies" oraz „Stawka 
większa niż życie". Systematycznie pojawiały się wywiady z reżyserem, akto
rami, autorem scenariusza obu filmów. Ekran pisał o Klubie Pancernych po
wołanym po sukcesach filmu. 

W roku 1966 liczba recenzji po raz pierwszy przekroczyła liczbę reportaży. 
W tym samym roku ukazał się pierwszy artykuł sygnalizujący przygotowa
nia do realizacji filmu według powieści Henryka Sienkiewicza „Pan Woło
dyjowski". Mówi się wtedy przede wszystkim o serialu telewizyjnym, a nie 
filmie kinowym. 

Filmy zagraniczne znowu omawiane są jedynie sporadycznie. Nadal uka
zują się wzmianki o serii „Święty", zamieszczono recenzję o popularnym 
serialu „Czarownice". W ramach omawiania planowanych nowości prezentuje 
się serie „Przygody Sherlocka Holmesa" i „Saga rodu Forsytów". Ten 
ostatni film ukazał się na telewizyjnych ekranach dopiero w dwa lata później. 
Zjawisko zbyt wczesnego informowania o nowościach występowało często. 

Do roku 1969 liczba artykułów sięga 17 rocznie. Chociaż jest to wzrost, to 
jednak bardzo minimalny, a rok 1969 jest w tym rozwoju szczególnie ubogi. 

Prawie połowa artykułów tworzyła jednolity cykl (mozaika telewizyjno-
-filmowa) dotyczący problemów telewizji amerykańskiej (cykl opracował 
Jerzy Toeplitz). Chociaż istotną jego część stanowiły zagadnienia związane 
z filmami seryjnymi, to jednak nie one były tam głównym punktem zain
teresowania. Pozostałe artykuły tradycyjnie więcej interesowały się filmami 
polskimi (szczególnie seriami „Czterej pancerni i pies", „Stawka większa niż 
życie" i „Kolumbowie"), a mniej produkcją zagraniczną. Ogólnie liczba arty
kułów w pełni poświęconych serialom jest znikoma. Brak prawie zupełnie 
tradycyjnych fotoreportaży z realizacji filmu. Jako wyjaśnienie tej sytuacji 
może posłużyć fakt, iż w tym roku wprowadzono do produkcji stosunkowo 
mało nowych tematów. 

Wyraźny przełom w zainteresowaniu filmami seryjnymi stanowią lata 
1970/1971, kiedy liczba artykułów sięga 30 rocznie. Zauważa się wyraźne 

ożywienie wypowiedzi publicystycznych na temat całego zjawiska, jakim stały 
się seriale. W r. 1971 Ekran prowadził wielotygodniowy cykl „Filmy telewi
zyjnych ekranów", gdzie na temat kształtu filmu seryjnego wypowiadało się 
grono twórców (A. Kondratiuk, T. Zygadło, E. Żebrowski, G. Królikiewicz, 
J. Gębski, J. Budkiewicz, R. Dobrzyński). Była to dyskusja mająca odpowie
dzieć na pytania dotyczące przyszłości polskich seriali, ich kształtu, funkcji 
i poziomu artystycznego. Obok tej obszernej dyskusji opublikowano kilka 
artykułów dotyczących organizacji produkcji filmów seryjnych, kosztów rea
lizacji, opłacalności, możliwości produkcyjnych telewizji i współpracy z kine
matografią. 

Ponownie (powrót do tradycji sprzed roku 1969) pojawiają się bogato ilu
strowane reportaże z realizacji filmu, tradycyjnie umieszczane na środko
wych kolumnach pisma. Film seryjny jest tu jakby swoistą reklamą zagad
nień filmowych w telewizji, występuje w postaci barwnej zapowiedzi ma
jącej zachęcić do późniejszego oglądania na ekranie telewizyjnym. 

W roku 1972 na łamach Ekranu nieco szerzej porusza się zagadnienia fil
mu zagranicznego. Ukazują się, sporadyczne do tej pory, wypowiedzi kry
tyczne (obszerne) na temat konkretnych filmów zagranicznych. Pojawiają się 
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recenzje filmów „Arsen Lupin", „Ja-Axel Cezar Springer", „Łuk tęczy", 
„Sześć żon Henryka VIII". Powrócono do cyklu prezentacji aktualności re 
pertuarowych poszczególnych telewizji; rok 1972 to omówienie aktualnych 
nowości w zakresie seriali w Czechosłowacji, ZSRR, RFN i USA. 

Pojawiający się na początku lat siedemdziesiątych wzrost zainteresowa
nia filmami seryjnymi w tygodniku Ekran ma swój szczytowy moment w ro
ku 1973. Liczba artykułów jest o 50°/o większa niż w poprzednim (43). Roz
poczęto nową dyskusję na łamach pisma na temat polskiego serialu. Cykl 
artykułów zatytułowanych „Czy tylko przygody Rębajłów" omawiał do
tychczasowy dorobek, kształt języka filmowego i swoistość serialu polskiego. 
Cykl jest zestawem wypowiedzi krytyków i dziennikarzy, opinii ludzi piszą
cych o serialach. 

Zwiększenie liczby filmów seryjnych znajdujących się w produkcji powo
duje wzrost liczby fotoreportaży (7). Ukazują się artykuły o mających wejść 
na ekran telewizyjnych serialach zagranicznych (7 artykułów). Film seryjny 
pobudza do publikowania artykułów omawiających sprawy występujące 
gdzieś obok samego serialu, związane z epoką lub bohaterami literackimi 
filmu. Tak było z filmami „Chłopi" i „Wielka miłość Balzaca". 

Rok 1974 to wyraźny spadek zainteresowania (zaledwie 25 artykułów). 
Chociaż utrzymuje się stała proporcja między reportażami a recenzjami (na 
korzyść tych pierwszych) oraz między omówieniem filmów polskich i zagra
nicznych, to nie pojawiają się w tym roku artykuły o charakterze teoretycz
nym na temat seriali, jak i skromnie wygląda bardziej całościowe omawianie 
repertuaru filmowego. Największe zainteresowanie wzbudziły dwa polskie 
seriale „Droga" i „Najważniejszy dzień życia"; z seriali zagranicznych oceny 
krytycznej doczekały się: „Odyseja", „Puccini", „Al Capone i inni", „Siedem 
romansów Donny Juanity", „Józef Balsamo", „Szkoła uczuć". Rocznicowe 
artykuły (30-lecie PRL) powracają do największych wydarzeń filmu seryjne
go: „Stawki większej niż życie" i „Czterech pancernych". 

Ten chronologiczny przegląd zainteresowania Ekranu tematyką filmów se
ryjnych pozwala nie tylko dostrzec różnice ilościowe, ale również zwraca 

uwagę na charakterystyczne zjawiska związane z poszczególnymi okresami 
rozwoju tej tematyki na łamach pisma. Stosowanie różnych gatunków dzien
nikarskich, szerokość spojrzenia na zagadnienie serialu, sposób ujęcia teore
tycznego, dyskusje, wreszcie charakter reklamowy niektórych artykułów — to 
elementy całości zagadnienia: film seryjny na łamach tygodnika Ekran. 

Spróbujmy wyodrębnić najistotniejsze sprawy. Szczegółowa analiza pozwala 
na wyodrębnienie trzech okresów różniących się od siebie sposobem trakto
wania zagadnienia filmu seryjnego, liczbę artykułów, różnorodnością stoso
wanych gatunków dziennikarskich. 
Okres I — do roku 1964. Dominuje wtedy prosta, lakoniczna informacja, 
w większości dotycząca filmów seryjnych znajdujących się w produkcji. Pra
wie zupełnie brak recenzji filmów seryjnych. Zdecydowanie największe zain
teresowanie budzą seriale polskie. Brak artykułów omawiających kompleksowo 
zjawisko seriali, brak również szerszego omówienia repertuaru filmowego te
lewizji. Liczba artykułów w skali rocznej nie przekracza kilkunastu (maks. 11). 
Okres II — lata 1964—1969. Zwiększenie liczby artykułów, ale w sposób nie
dostateczny (do ok. 20). Tradycją staje się umieszczanie bogato ilustrowanych 
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reportaży z realizacji filmów seryjnych na środkowych (dwóch) kolumnach 
pisma. Pojawiają się pierwsze recenzje (jeszcze stosunkowo nieliczne). Pierw
sze zainteresowanie filmami zagranicznymi. Pierwsze większe artykuły o re
pertuarze filmów seryjnych w innych telewizjach. W końcowych latach okresu 
Ekran prowadzi dyskusje na temat kształtu polskiego serialu. 
Okres I I I — od roku 1970. Wyraźny wzrost zainteresowania, osiągający kul
minacyjny punkt w roku 1973 (43 artykuły). Bardziej systematyczna krytyka 
filmów seryjnych, również zagranicznych. Zmniejszenie liczby reportaży na 
rzecz obszernych artykułów omawiających zagadnienia związane z pierwo
wzorem literackim lub faktami historycznymi dotyczącymi scenariusza filmu 
seryjnego. Prowadzone są kolejne dyskusje na temat przyszłości polskiego 
serialu. Traktowanie serialu jako istotnego zjawiska współczesnej kultury 
(omawianie badań socjologicznych, analiza środków wyrazu). 

Cały omawiany okres pozwala na wyciągnięcie następujących wniosków: 
• Zainteresowanie tematyką filmów seryjnych związane jest w istotny sposób z poli

tyką programową telewizji w tym zakresie. Widać wyraźne zbieżności podziału pe
riodycznego wypowiedzi prasowych z periodyzacją historii filmu seryjnego w pro
gramie telewizji polskiej. 

• Brak form krytycznych (szczególnie w pierwszych dwóch okresach) doprowadza do 
rozbieżności czasowej artykułów omawiających seriale będące w produkcji z czasem 
ich emisji na ekranie. Przesuwanie terminu emisji nie zawsze miało bezpośredni 
związek wyłącznie z faktem ukończenia produkcji, wiązało się z planem repertua
rowym. Wtedy to zbieżność tytułów występujących na łamach „Ekranu" z tytułami 
filmów emtiowanych w tym samym czasie w telewizji występowała tylko w ru
brykach „Kino TV". 

• Około roku 1969/70 daje się zauważyć duże zbliżenie wydarzeń w repertu'arze filmów 
seryjnych (emitowanych) z artykułami prasowymi. Pojawiają się omówienia będące 
niejako uzupełnieniem obrazu filmowego, rozszerzające krąg informacji o fakty hi
storyczne czy anegdoty literackie. 

•Najczęściej stosowaną formą prezentacji filmów seryjnych był bogato ilustrowany 
reportaż z okresu realizacji umieszczany na dwóch środkowych kolumnach pisma. 
Spełniał on funkcje informacyjno-reklamowe. 

• Całość materiału daje się podzielić na pewne najbardziej charakterystyczne formy: 
1. wspomniany już fotoreportaż z realizacji, 
2. obszerna informacja o mającej nastąpić w XV premierze filmu (zarówno polskie-

skiego jak i zagranicznego), 
3. recenzja filmów polskich i zagranicznych, 
4. dyskusja (wieloodcinkowa) na temat kształtu i przyszłości serialu, 
5. omówienie aktualnego repertuaru lub produkcji w zakresie filmów seryjnych 

w innych telewizjach, 
6. omówienia badań naukowych na temat telewizji, 
7. wywiady z organizatorami repertuaru filmowego telewizji, 
9. omawianie zjawisk społecznych wywołanych filmami seryjnymi. 

Porównując jednak zainteresowanie filmami seryjnymi, udokumentowane 
wielokrotnymi badaniami socjologicznymi, które wykazywały, że ta forma 
programowa zdobywa największe powodzenie, dochodzimy do wniosku, że licz
ba artykułów ukazujących się na łamach specjalistycznego tygodnika jest 
znikoma. Dziwne wydaje się także traktowanie seriali przez wiele lat jedynie 
jako swoistej atrakcji, barwnej sensacyjnej opowiastki niegodnej szerszego 
omówienia. Brak przecież jakiejkolwiek konsekwentnej krytyki tego gatunku 
filmowego. Mimo wyraźnego wzrostu zainteresowania nim w ostatnich latach, 
można pokusić się o stwierdzenie, że pismo stosunkowo marginesowo traktu
je film seryjny jako szansę interesującego materiału dziennikarskiego, cho
ciaż pod względem liczby artykułów tematyka dotycząca seriali była drugą 
(po Teatrze Telewizji) wśród omawianych form programu telewizyjnego. 
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„ECHO KRAKOWA" 
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Publikacja ta zbiega się prawie z 30-leciem popularnej 
krakowskiej popołudniówki i 20-leciem Ośrodka Badań 
Prasoznawczych, w którego analizach ECHO KRAKOWA 
należy do najwcześniej i najczęściej badanych tytułów. 
Niniejszy przegląd pozwala prześledzić, jak na przestrze
ni ostatnich 20 lat kształtowała się poczytność ECHA 
i struktura jego kręgu czytelniczego oraz wskazuje na 
badania, z których zaczerpnięto te wiadomości. 

Dziennik popołudniowy poświęcony przede wszystkim sprawom 
miasta Krakowa. Powstał 8 X 1946 i ukazywał się najpierw jako 
organ PPR a następnie jako mutacja Expressu Wieczornego. Od 
1956 roku — samodzielny dziennik. Format tzw. berliński 31,5X 
X47 cm. Objętość 34 kolumny tygodniowo (nie licząc dodatkowych 
kolumn ogłoszeniowych). Nakład jednorazowy, maks. 135 tys. egz. 
Adres redakcji: Kraków, Wiślna 2 (z metryczki). 

W podręcznym archiwum Ośrodka Badań Prasoznawczych odnaleźć można 
blisko 30 teczek, w których znajdują się informacje na temat Echa Krakowa: 
o jego czytelnikach i ich zainteresowaniach, o zespole redakcyjnym, akcjach 
prowadzonych przez redakcję itp. itd. 

Już 20 lat temu, kiedy powstawał Ośrodek, Echo znalazło się wśród tej 
grupy pism, które prasoznawcy wzięli „pod lupę". Nieżyjący już redaktorzy 
Stanisław Peters i Jerzy Orlewski zajmowali się wówczas (1956, 1958), na zle
cenie OBP strukturami organizacyjnymi archiwów redakcyjnych, m. in. także 
w Echu Krakowa. Archiwum redakcyjne Echa znajdowało się wtedy w opła
kanym stanie; gwoli prawdzie trzeba jednak powiedzieć, że i obecnie nie jest 
ono wyposażone rewelacyjnie. 

Lata następne przyniosły pierwsze większe badania nad odbiorem prasy 
w Krakowie. Rozpoczął je Władysław Kobylański (1958), prowadząc najpierw 
badania środowiskowe (wśród robotników Krakowa i Nowej Huty oraz wśród 
uczniów szkół średnich), a następnie ogólnomiejskie, których plonem było 
określenie publiczności prasowej Krakowa. 
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Badania wśród załóg „Semperitu", „Szadkowskiego" i w Hucie im. Lenina 
pozwoliły określić rolę prasy lokalnej w środowisku robotniczym. 

Opierając się na wynikach badań Autor stwierdził, że tak wielką popular
ność wśród robotników zawdzięcza Echo przede wszystkim: 
1. doborowi tematyki (duża ilość spraw miejskich, ciekawostek, kryminałków 

i sportu); 
2. sposobom podawania informacji (preferowanie krótkich form, język prosty 

i zrozumiały, umiejętnie redagowane nagłówki itp.); 
3. popołudniowej porze edycji (świeżość informacji, szczególnie ważna w śro

dowisku, gdzie prasa czytana jest po pracy). 
(Dodajmy, że te motywy czytania Echa przewijały się także w wypowiedziach 
prowadzonych w latach następnych, głównie na przełomie lat sześćdziesiątych 
i siedemdziesiątych). 

Specjalnie lubię Echo, bo pisze krótko i ciekawie. (Robotnik, 
lat 38). 

Łącznie, w trzech zakładach, s t a ł a poczytność Echa wynosiła 69%, przy 
czym najwięcej regularnych czytelników miało w Hucie im. Lenina, nieco 
mniej w Zakładach im. Szadkowskiego (63°/o) i Sempericie (53%). 

W Echu po kolei idą wiadomości ciekawe i mniej ciekawe. Jak 
nagłówek tłustym drukiem wydrukowany jest i czerwonym, to 
wiadomo, że będzie ciekawe... W Echu każdy artykuł napisany jest 
atrakcyjnie. (Robotnik, lat 31). 

Dla wielu robotników Echo było 20 lat temu j e d y n ą względnie regular
nie czytaną gazetą. Nadto odbiór pozostałych gazet lokalnych również współ-
występował zazwyczaj z popołudniówką. Uprzedzając podawane chronologicz
nie fakty dodajmy, że i obecnie, w połowie lat siedemdziesiątych, dla sporej 
grupy robotników krakowskich Echo jest nadal jedyną stale czytaną gazetą. 

Koledzy z pracy to mówią czasem, że Echo jest bajczarz. Ale ja 
się z tym nie zgadzam. To najkonkretniejsze pismo, jakie jest 
w Krakowie. (Robotnik, lat 25). 

Władysław Kobylański ponowił badania nad czytelnictwem prasy w Nowej 
Hucie (1960). Po jego tragicznej śmierci (lipiec 1961) opracowania wyników 
podjął się Władysław Kwaśniewicz (obecnie profesor, kierownik Instytutu So
cjologii UJ), a plonem pracy stała się książka wydana przez OBP w 1964 roku. 
Potwierdzone w niej zostały ustalenia poprzedniego sondażu, zwłaszcza stwier
dzona wówczas wysoka poczytność Echa Krakowa, które w środowisku no
wohuckim czytało 79% kobiet i 69% mężczyzn. Została także umocniona teza 
o „rodzinnym" charakterze czytelnictwa Echa, podczas gdy oba krakowskie 
dzienniki poranne były wówczas w środowisku robotniczym gazetami „jed
nego czytelnika". 

Relacjonowane badania zbiegły się w czasie z narastaniem pierwszej fali 
silnego zainteresowania telewizją w naszym kraju, która jednak nie spowo
dowała nazbyt wyraźnego uszczerbku w szeregach odbiorców prasy. Wśród 
badanych znalazły się też osoby jeszcze nigdy nie oglądające programu tele
wizyjnego. 

Badania środowiskowe były zarazem wstępem do poznania publiczności pra
sowej Krakowa, co uczynił w 1960 roku W. Kobylański. 

Zrealizowane metodą ankiety pocztowej (poprzednie przeprowadzono z udzia
łem płatnych ankieterów) ogólnomiejskie badania czytelnictwa prasy przy-
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niosły wiele interesujących informacji, pozwoliły zaś przede wszystkim nakre
ślić zasięg odbioru prasy (zwłaszcza lokalnej) wśród mieszkańców Krakowa. 
Z drugiej strony umożliwiły ustalenie struktury kręgów odbiorców poszczegól
nych tytułów. 

Stwierdzono wówczas wyjątkowo dużą poczytność krakowskiej popołu
dniówki (58% stałych i 30% dorywczych czytelników). W strukturze kręgu od
biorców Echa najliczniejsi byli ludzie młodzi w wieku 26—35 lat (następnie 
wraz z wiekiem maleje stopień zainteresowania popołudniówką). Udział czy
telników z wykształceniem niższym niż średnie wynosił wówczas około 60%, 
wśród nich najbardziej liczną grupę stanowili robotnicy, których udział w pu
bliczności Echa wynosił około 34%. 

W kilka lat później (1962) wiedzę o odbiorcach prasy w Krakowie uaktual
nił Ryszard Dyoniziak, prowadząc badania o nieco szerszym zasięgu tematycz
nym. Fragment wyników badań, dotyczący publiczności prasowej Krakowa 
opublikował w formie artykułu na łamach Zeszytów Zbigniew Pucek (1967). 

Badania te pozwoliły stwierdzić dalszy ogólny wzrost zainteresowania prasą 
(zwłaszcza stałego czytelnictwa) i potwierdziły rolę Echa Krakowa wśród 
dzienników lokalnych. Korzystanie z popołudniówki zdeklarowało ponad 83% 
badanych, przy czym 62% określiło swój związek z Echem jako stały. 

Echo Krakowa, będące podstawową gazetą osób mnie;j wykształconych (zwła
szcza robotników, emerytów, rencistów i tzw. gospodyń domowych) zwiększa 
także systematycznie swój zasięg wśród osób o wyższym poziomie wykształ
cenia; w 1962 roku nieco więcej niż połowa odbiorców Echa miała co naj
mniej średnie wykształcenie, zaś ponad 13% wyższe. Pisał tedy Z. Pucek: 
„Echo jest dziennikiem najbardziej uniwersalnym. Znajduje on odbiorców we 
wszystkich kategoriach ludności, a pod względem popularności ustępuje Dzien
nikowi Polskiemu tylko wśród osób z wyższym wykształceniem oraz w gru
pach inteligencji kwalifikowanej i studentów". 

Od roku 1969 informacje o zasięgu odbioru prasy w Krakowie, zaintereso
waniach czytelniczych itp. są uzyskiwane przez OBP nieomal co rok. Możliwe 
to jest dzięki powołaniu przy Krakowskim Wydawnictwie Prasowym zespołu 
społecznych ankieterów, którego trzon tworzą systematyczni i wieloletni od
biorcy Echa. 

Analiza rynku czytelniczego w Krakowie wykazuje dalszy wzrost zaintere
sowania Echem w latach 1969—1970, które czyta — stale i dorywczo — od 
75% (1969) do 78% (1970) mieszkańców miasta. Wielu z nich związanych jest 
z Echem od co najmniej 10 lat (75%), w tym około 20% od chwili powstania 
dziennika. Prawie 2/3 czytelników Echa korzysta z niego systematycznie, nie
co bardziej regularnie czytają kobiety. Potwierdza się teza o „rodzinnym" 
charakterze odbioru popołudniówki — średnio czyta jeden egzemplarz Echa 
3—4 osoby. Zebrane dane pozwalają także stwierdzić, że pismo znajduje coraz 
częściej odbiorców wśród osób zamieszkałych poza Krakowem. 

Czytelnicy interesują się szczególnie takimi rubrykami jak: wiadomości 
krajowe, kronika wypadków, kolumna miejska, kalendarzyk imprez, program 
kin, teatrów, telewizji, radia itd. 

Dowiadujemy się także, że około 60% czytelników zaczyna lekturę Echa od 
pierwszej strony, a 20% od ostatniej, że г/3 odbiorców uważa, iż Echo pisze 
o sprawach miasta w stopniu wystarczającym, a i/4, że jest ich za mało, po
nadto, że % czytelników daje Echu ocenę dobrą i bardzo dobrą, a nie znalazł 
się nikt, kto wystawiłby ocenę niedostateczną. 
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Ale Echo to przecież nie tylko ileś tam zadrukowanych kolumn, lecz także 
zespół ludzi organizujących akcje dla miasta i jego mieszkańców. Zna je po
nad 70% jego czytelników (zwłaszcza akcje fundowania książeczek mieszkanio
wych dla sierot) i ocenia bardzo pozytywnie. Blisko 40% czytelników wymie
niających akcje Echa brało w nich udział indywidualnie lub zespołowo w swo
ich zakładach pracy. 

Lata siedemdziesiąte przyniosły pewne zmiany na rynku prasowym Kra
kowa, spowodowane nie tylko sytuacją nakładową, ale także zmianami w spo
sobach redagowania. To wszystko zmieniło „układ sił" wśród publiczności pra
sowej Krakowa. 

Zwiększone zostały nakłady dzienników krakowskich, zwłaszcza Gazety 
Krakowskiej, co obrazuje poniższe zestawienie: 

Tabela 1: Rozwój nakładów krakowskich dzienników lokalnych w latach 
1960—1974 (średni jednorazowy nakład w tys. egz.) 

Tytuł 

Gazeta Krakowska 

Dziennik Polski 

Echo Krakowa 

1960 

64 

79 

99 

1965 

138 

79 

93 

1970 

185 

97 

110 

1971 

196 

101 

112 

1972 1973 

217 

110 

122 

230 

115 

131 

1974 

244 

117 

132 

Wskaźniki wzrostu nakładów w latach 1960—1974 wynoszą odpowiednio dla: 
Gazety Krakowskiej — 381,3%, 
Dziennika Polskiego — 148,1%, 
Echa Krakowa — 133,3%. 
Tak więc na rynku prasowym miasta Krakowa pojawiło się niewiele mniej 

egzemplarzy Gazety niż Echa i prawie tyle samo Dziennika. Zmieniają się 
zatem proporcje w hierarchii popularności krakowskich dzienników. Wśród 
mieszkańców miasta nadal najbardziej poczytne jest Echo, ale Gazeta Kra
kowska wyraźnie zwiększyła na tym terenie swój „stan posiadania". Dodaj
my, że w swoich grupach (Gazeta wśród lokalnych gazet partyjnych i Echo 
wśród popołudniówek) oba krakowskie dzienniki osiągają najwyższe lub jedne 
z najwyższych wskaźników poczytności w miastach — siedzibach redakcji. 

Podkreślić należy jeszcze dwie informacje zdobyte w tych badaniach. Po 
pierwsze — Echo ma nadal najwyższy wskaźnik wykorzystania jednego egzem
plarza dziennika i najniższy wskaźnik zwrotów. Po drugie — coraz częściej 
obserwujemy wsipółwystępowanie czytelnictwa Gazety i Echa, które ma ten
dencję wzrastającą (zwłaszcza w odniesieniu do dni, kiedy ukazują się wyda
nia magazynowe Gazety). 

Badania z lat 1971—1974 prowadzone na terenie Krakowa i regionu po
twierdziły zwiększanie się grupy czytelników Echa zamieszkałych poza obrę
bem miasta, wśród których większość stanowią chłopi-robotnicy i inne osoby 
pracujące w Krakowie, lecz zamieszkałe poza jego granicami. Podkreśliły tak
że mocno rolę prasy popołudniowej (na przykładzie Echa Krakowa) w proce
sie tzw. inicjacji czytelniczej, inaczej mówiąc — w nawiązywaniu kontaktów 
z prasą. Umocniły tezę o czytaniu krakowskiej popołudniówki przez przedsta
wicieli różnych grup zawodowych i osób o różnym wykształceniu. Wreszcie 
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pozwoliły stwierdzić, że w „konkurencji" prasa popołudniowa nadal może 
zyskiwać czytelników. 

Przedstawione badania czytelnicze, którymi na przestrzeni ostatnich 20 lat 
Ośrodek obejmował Echo, stanowią część notowanych w Archiwum OBP. 
Ale analizy czytelnicze uzupełniane były szeregiem innych poczynań badaw
czych, np. dotyczących stopnia trudności języka publikacji Echa; mówili czy
telnicy, że jest zwięzły i komunikatywny. Badania Alicji Zagrodnikowej (1971, 
1973) wykazały, że istotnie publikacje Echa są przystępne, co ilustruje po
niższe zestawienie. 

Tabela 2: Stopień trudności języka dzienników krakowskich (1971) 

Określenie trudności 

bardzo łatwe i łatwe 

średnie 

trudne i bardzo trudne 

Liczba tekstów w °/o 
Gazeta Dziennik 

Krakowska Polski 

34 

21 

43 

2C 

28 

48 

Echo 
Krakowa 

30 

37 

26 

Teksty łatwe i bardzo łatwe przeważają w Echu nad trudnymi i bardzo 
trudnymi o 4%>. 

Wiele pochlebnych opinii wśród czytelników zebrał sposób eksponowania 
przez Echo najbardziej ciekawych i ważnych materiałów. Wielkość nagłów
ków, ich treść, kolor, to wszystko jest w Echu kwestią niezmiernie ważną od 
l a t Zajmując się problemem „polityki redakcyjnej w zakresie eksponowania 
materiałów" Władysław Masłowski (1973) stwierdził m. in., że redakcja Echa 
najchętniej eksponuje materiały agencyjne, zaś z tematów sportowe. Ekspono
wane materiały są z zasady bardzo ważne lub średnio ważne (według przy
jętej skali ważności), prawie w ogóle nie eksponuje się rzeczy nieważnych. 

Objęły Echo także badania nad wykorzystaniem materiałów agencyjnych. 
Godzi się podkreślić operatywność redakcji, zwłaszcza w zamieszczaniu wielu 
aktualnych zdjęć CAF i szerokie sięganie do biuletynów agencyjnych. 

Z pozostałych analiz (zwłaszcza zawartości) prowadzonych w ostatnich la
tach wynika, że na łamach Echa jest najwięcej publikacji, które traktują 
o sprawach: handlu, usług, gospodarki komunalnej i budownictwa, nauki 
i oświaty, wychowania młodzieży, kultury i sztuiri oraz techniki, naj
mniej zaś o sprawach ideologii i światopoglądu, zatrudnieniu, płacach i za
robkach oraz budżetach rodzinnych. Wynika z nich także, że mimo skromnej 
objętości Echo mieści na niewielkiej powierzchni wiele rozmaitych informacji, 
znacznie więcej niż niejedna gazeta poranna. Jest to zresztą cecha charaktery
styczna popołudniówek. 

Wśród tych materiałów dominują informacje na tematy ogólnokrajowe i lo
kalne (miejskie), sporo uwagi poświęca także Echo problemom o znaczeniu re
gionalnym. Dodajmy na koniec aktualność materiałów, związaną z częstym 
sięganiem do porannego (dalekopisowego) serwisu PAP dla popołudniówek 
i żywym zainteresowaniem sprawami miasta. 
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W rozmowie, którą przeprowadziłem niedawno z redaktorką naczelną Echa 
Krakowa, Teresą Stanisławską-Adarhczewską, zadałem m. in. następujące py
tanie: Czy fakt, że Echo tak często jest „pod lupą" prasoznawców utrudnia 
Pani życie, czy pomaga? 

Na pewno pomaga — brzmiała odpowiedź — dziennikarze mają świado
mość pewnych faktów, stwierdzonych naukowo przez prasoznawców. Wiedza 
zdobyta w badaniach pozwala te spostrzeżenia uporządkować, nadać im okre
ślony stopień ważności. Z drugiej strony, w efekcie dyskusji prasoznawcy mo
dyfikują także swoje wnioski i postulaty, usprawniają narzędzia badawcze — 
słowem — obie strony korzystają z tej współpracy. 

W opracowaniach wykorzystano m. in. następujące artykuły i raporty 
z badań: 

1. Władysław K o b y l a ń s k i : Krakowski robotnik a prasa. Prasa Współ
czesna i Dawna 1958 nr 2, s. 40—79. 

2. T e n ż e : Publiczność prasowa Krakowa. Zeszyty Prasoznawcze i960 nr 5— 
6, s. 6—64. 

3. Władysław K w a ś n i e w i c z : Czytelnictwo prasy w Nowej Hucie — jego 
podłoża i funkcje społeczno-kulturowe. Biblioteka Wiedzy o Prasie (seria B, 
t. VI), OBP, Kraków 1964. 

4. Paweł D u b i e l : Stopień wykorzystania biuletynów API w dziennikach 
(I półrocze 1964). Raport z badań, archiwum OBP. 

5. Paweł D u b i e l , Edward K a m i ń s k i : Ilustracyjność dzienników pol
skich. Zeszyty Prasoznawcze 1965 nr 1, s. 17—30. 

6. Zbigniew P u c e k : Publiczność prasowa Krakowa. Zeszyty Prasoznawcze 
1967 nr 4, s. 28—55. 

7. Zbigniew B a j k a : Czytelnicy dzienników w Krakowie. Zeszyty Prasoznaw
cze 1969 nr 4, s. 87—99. 

8. T e n ż e: Czytelnictwo prasy w województwie krakowskim (1970). Raport 
z badań, archiwum OBP. 

9. Władysław M a s ł o w s k i , Andrzej M a g d o ń : Obraz handlu w prasie 
codziennej (1970). Raport z badań, archiwum OBP. 

10. Józef P a ł k a , Józef N i e p o k ó j : Wykorzystanie codziennego Biuletynu 
Informacyjnego PAP, innych biuletynów agencyjnych oraz zdjęć CAF 
w codziennej prasie polskiej (1971). Raport z badań, archiwum OBP. 

11. Alicja Z a g r ó d n i к o w a : Różnice trudności języka w dziennikach kra
kowskich (1971). Raport z badań, archiwum OBP. 

12. Władysław M a s ł o w s k i : Akcje prasowe. Biblioteka Wiedzy o Prasie 
(seria B, t XVIII). OBP, Kraków 1973. 

13. T e n ż e : Polityka redakcyjna w zakresie eksponowania materiałów (1973). 
Raport z badań, archiwum OBP. 

14. Zbigniew B a j k a : Czytelnictwo prasy w województwie krakowskim (opra
cowanie na Święto Gazety Krakowskiej, 1973). Archiwum OBP. 

15. Anna M a l i s z e w s k a : Echo Krakowa 1973. Analiza zawartości, archi
wum OBP. 

16. Zbigniew B a j k a : Czytelnictwo prasy w Polsce (1974). Opracowanie, ar
chiwum OBP. 

17. T e n ż e : Prasa krakowska na tle ogólnopolskim. Referat na Radę Wy
dawniczą KWP 1975, maszynopis w archiwum OBP. 

18. Walery P i s a r e k : Zadania i rola społeczna dzienników popołudniowych. 
Opracowanie, 1973, archiwum OBP. 

19. Zofia L e w a r t o w s k a : Prasa popołudniowa. Prasa Współczesna i Dawna 
1958 nr 4, s. 96—112. 

20. Zbigniew B a j k a : Czytelnicy dzienników popołudniowych. Zeszyty Praso
znawcze 1971 nr 2, s. 23—36. 



Zeszyty PRASOZNAWCZE 
Kraków 1976 R. XVII nr 1 (67) 

Sondaże OBP 

DZIENNIKARSKIE OPINIE 
O PREFERENCJACH CZYTELNIKÓW 

Poprzednie Sondaże OBP były próbą odpowiedzi na pytanie: jakie mate
riały prasowe są szczególnie atrakcyjne dla czytelnika? Przypomnijmy, że od
powiedź sformułowano na podstawie badań ankietowych; przedstawiono re
spondentom listę zawierającą 45 nagłówków pozycji prasowych wraz z krót
kimi charakterystykami treści. Pozycje te były swoistymi atrapami materia
łów spotykanych w prasie. Zadaniem odpowiadającego było określenie, które 
z tych pozycji by przeczytał, gdyby je spotkał w gazecie oraz które z nich 
skłoniłyby go do nabycia gazety, gdyby wiedział, że taki materiał w niej 
znajdzie. 

Tę samą ankietę przedstawiliśmy redakcjom osiemdziesięciu trzech dzien
ników i czasopism o dużych nakładach z prośbą o odpowiedź na pytanie: jak 
zdaniem dziennikarza ankieta ta zostanie wypełniona przez czytelników. Cho
dziło nam zatem nie o opinie dziennikarskie charakteryzujące atrakcyjność 
zawartych w ankiecie materiałów, lecz o to, jak dziennikarze szacują prefe
rencje czytelnicze, jaka jest ich wiedza i opinia o tym, co w prasie jest dla 
czytelników atrakcyjne, a co atrakcyjne nie jest. Odpowiedzi na nasze pyta
nie udzielali członkowie kierownictw redakcji. Uzyskaliśmy 41 wypełnionych 
ankiet z następujących dzienników i czasopism: 

Chłopska Droga, Glos Pomorza, 
Dookoła świata, Głos Pracy, 
Dziennik Wieczorny, Głos Robotniczy, 
Echo Krakowa, Głos Wielkopolski, 
Ekran, Głos Wybrzeża, 
Express Wieczorny, Gromada-Rolnik Polski, 
Filipinka, ITD, 
Forum, Karuzela, 
Gazeta Olsztyńska, Kulisy, 
Gazeta Południowa, Kurier Polski, 
Gazeta Robotnicza, Kurier Szczeciński, 
Gazeta Współczesna, Magazyn Polski, 
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Magazyn Rodzinny, Tempo, 
Nasza Trybuna, Trybuna Ludu, 
Panorama Północy, Trybuna Odrzańska, 
Perspektywy, Trybuna Robotnicza, 
Polityka, Wieczór, 
Przegląd Sportowy, Wieczór Wrocławia, 
Słowo Ludu, Zarzewie, 
Sport, Zycie Literackie. 
Sztandar Ludu, 

Redakcjom tym gorąco dziękujemy za udział w badaniach. 

Pytaliśmy dziennikarzy, czy ich zdaniem określona pozycja zostałaby prze
czytana, gdyby była zamieszczona, jak i o to, czy jej zamieszczenie miałoby 
wpływ na zakup gazety. Procentowy rozkład takich podwójnie pozytywnych 
odpowiedzi, obrazujący dziennikarskie wyobrażenia dotyczące preferencji czy
telniczych przedstawia tabela 1 (p. s. 98, 99). 

Zebrany materiał wskazuje, że na opiniach dziennikarzy zaważyły dwie 
kwestie: 

# Swoiste niedocenianie poziomu odbiorców prasy. Dowodzi tego częstsze niż 
w rzeczywistości przypisywanie czytelnikom większego zainteresowania tre
ściami łatwymi, lekkimi, zaś mniejsze — trudnymi, poważnymi. Tak jest 
w przypadku pozycji: Drobiazgi do parady (moda), Dramatyczna walka 
o piłkę, Strzały na siódmej ulicy, Zdjęcie tygodnia. 

• Projekcja własnych zainteresowań i potrzeb na preferencje czytelnicze. 
Przykładem są tu pozycje: Postęp cywilizacyjny na wsi, Wiosenny ruch na 
giełdzie (samochodowej), Zapiski kinomana. 

Jak się zdaje, przede wszystkim te kwestie są powodem występujących róż
nic. Różnice te, aczkolwiek nie mające zasadniczego charakteru, zmuszają do 
zastanowienia, jakie kategorie ludzi mają w gruncie rzeczy na myśli dzien
nikarze, mówiąc o ogóle czytelników? Publiczność jakiej gazety czy też czaso
pisma jest zbliżona najbardziej do dziennikarskich wyobrażeń o czytelniku 
prasy w ogóle? 

Odpowiedź na te pytania uzyskaliśmy wyliczając współczynnik korelacji 
określający stopień zgodności wypowiedzi przedstawicieli rozmaitych kate
gorii społeczno-demograficznych oraz publiczności dwudziestu sześciu popu
larniejszych dzienników i czasopism z wypowiedziami charakteryzującymi 
wyobrażenia dziennikarzy o preferencjach czytelniczych. Im wyższa wartość 
tego współczynnika, tym większa zgodność wypowiedzi przedstawicieli danej 
kategorii demo-społecznej czy też czytelników określonego tytułu z dzienni
karskimi wyobrażeniami o czytelnikach prasy w ogóle. Wartości wyliczonych 
współczynników korelacji dla wziętych pod uwagę kategorii społeczno-demo
graficznych oraz publiczności różnych tytułów prasowych przedstawia tabe
la 2 (p. s. 100). 

Zgodnie z przedstawionymi danymi dziennikarze, mówiąc o czytelnikach 
prasy, mają przede wszystkim na myśli pracowników fizycznych, osoby z wy
kształceniem zawodowym, mężczyzn. Ich wyobrażeniom o preferencjach pu
bliczności prasowej w ogóle odpowiadają najlepiej preferencje czytelników 
Tygodnia, a następnie Kulis i lokalnej prasy popołudniowej. 



MATERIAŁY 97 

Czy na takiej podstawie oprzeć można wniosek, że dziennikarze (w szcze
gólności reprezentujący tytuły o szerokim adresie czytelniczym) mimowiednie 
zwracają się do niektórych kategorii społeczno-demograficznych? Czy to zna
czy, że przypisują ogółowi czytelników prasy upodobania odbiorców pism 
o lżejszym charakterze? Nie można takiej tezy postawić w sposób kategorycz
ny. Nie mamy przecież odpowiedzi od wielu dzienników i czasopism o dużym 
zasięgu. Nie mogliśmy także stwierdzić, w jakim stosunku pozostają wywoła
ne przez nas deklaracje dziennikarskie do ogólnych programów działania re
dakcji a także zawartości odpowiednich dzienników i czasopism. Mimo to są
dzimy, że przedstawione tu wyniki będą stanowić interesujący dla dziennikar
skiej praktyki i skłaniający do przemyśleń materiał. 

Andrzej Skowroński 

'i — Zeszyty Prasoznawcze 
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Tabela 1: Dziennikarskie wyobrażenia o preferencjach czytelniczych w zakre
sie atrakcyjności materiałów prasowych *) a preferencje rzeczywiste 
(liczby wytłuszczone oznaczają największe różnice w ocenie) 

Lp. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

Typ materiału 

Samarytanie i szakale 

Terror w Boliwii 

Mała rzecz a cieszy 

W poszukiwaniu słodyczy 

Szczęśliwe liczby 

Postęp cywilizacyjny na wsi 

Zakopiańskie sygnały 

Z całym rozmachem 

Dewizy na wyjazd 

Zeznania nowych świadków 

Czy klient ma naprawdę rację? 

Nowy sposób na choroby 

Marzenia o Safari 

Twoje gwiazdy 

Drobiazgi do parady 

Węgry potrafią lepiej 

Dramatyczna walka o piłkę 

Nowości księgarskich półek 

Na twój codzienny obiad 

Nowe narodziny Portugalii 

Gdzie i jak wypoczywać 

Odsetek dzien
nikarzy odpo
wiadających 

na obydwa za
dane pytania 

N = 41 

41 

26 

19 

17 

50 

17 

5 

26 

67 

60 

48 

21 

33 

48 

57 

10 

69 

24 

24 

29 

50 

Hierarchia 
rangowa 

Dzienni
karze 

18 

31 

38 

39 

9 

39 

44 

31 

3 

4 

12 

35 

23 

12 

7 

43 

1 

33 

33 

28 

9 

Czytel-
nicy-

12 

36 

21 

43 

30 

29 

39 

22 

25 

3 

15 

33 

24 

13 

26 

42 

11 

22 

19 

38 

7 

*) Krótkie charakterystyki treści poszczególnych materiałów zamieściliśmy 
w poprzednich Sondażach OBP (ZP nr 4/1975, s. 77). 
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с. d. tabeli 1 

Lp. 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

T y p ma te r i a łu 

R a d y i p o r a d y redakc j i w odpowiedzi 
n a l isty czyte lników 

Więcej na nasze stoły 

Bieżący p r o g r a m rad i a i telewizji 

Jeździć będz iemy wygodnie j i bez
pieczniej 

S t rza ły n a s iódmej ulicy 

Katas t ro fy i w y p a d k i n a świecie 

Kogo winić? 

Specjaliści n a j ak ich czekamy 

R u b r y k a ogłoszeń 

To by ła przygoda.. . 

R e p e r t u a r k in i t e a t r ó w w Warszawie 

Nasze wojewódz two w najbl iższym 
r o k u 

Krzyżówka 

Marzec będzie pogodny 

Wiosenny r u c h n a giełdzie 

Zapiski k i n o m a n a 

Gdy mias to p rzymiera ło głodem 

H u m o r — Rozrywka 

K o n k u r s Argedu 

Kazimierz i Es te rka 

Polska technika k o m p u t e r o w a 

Zdjęcie tygodnia 

Życie za granicą 

U d a n y zabieg 

Odse tek dz ien
n i k a r z y odpo

wiada jących 
n a o b y d w a za 

d a n e p y t a n i a 
N = 41 

60 

14 

69 

21 

60 

48 

29 

— 

45 

38 

33 

31 

45 

31 

48 

38 

31 

50 

36 

21 

12 

38 

29 

52 

Hie ra rch ia 
r a n g o w a 

Dzienni 
ka rze 

4 

41 

1 

35 

4 

12 

28 

45 

16 

19 

23 

25 

16 

25 

12 

19 

25 

9 

22 

35 

42 

19 

28 

8 

Czyte l -
n icy-

4 

37 

1 

31 

16 

6 

17 

44 

32 

8 

45 

20 

9 

18 

41 

27 

10 

2 

40 

28 

35 

34 

14 

5 

7« 
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Tabela 2: Stopień zgodności dziennikarskich wyobrażeń o preferencjach ogółu 
czytelników z rzeczywistymi preferencjami wybranych kategorii 
społeczno-demograficznych oraz czytelników niektórych gazet i cza* 
sopism 

Katego
ria de-

mo-spo-
łeczna 

Z
aw

ód
 

W
yk

sz
ta

łc
en

ie
 

Pł
eć

 

Wartość współczynnika korelacji *) 

Dla poszczególnych kategorii 
społeczno-demograficznych 

Nazwa kategorii 

pracownicy fizyczni 

pracownicy umy
słowi 

osoby nie pracują
ce zawodowo i nie 
uczące się 

rolnicy 

zawodowe 

niepełne średnie 

średnie 

niepełne wyższe 

podstawowe 

wyższe 

niepełne podstawo
we 

mężczyźni 

kobiety 

Ogół badanych 

Wartość 
współcz. 
korelacji 

0,699 

0,589 

0,444 

0,196 

0,744 

0,676 

0,642 

0,475 

0,424 

0,429 

0,267 

0,579 

0,516 

0,626 

Dla publiczności dzienników i 
czasopism o najwyższej zgod
ności z opiniami dziennikarzy 

Tytuł 

Tydzień 

Kulisy 

bokalne gazety 
popołudniowe 

Panorama 

Czas 

Panorama Północy 

Dookoła świata 

Lokalne dzienniki 
RSW „Prasa-Książ-
ka-Ruch" 

bokalne dzienniki 
PZPR 

Sztandar Młodych 

Express Wieczorny 

Prawo i Życie 

Przekrój 

Wartość 
współcz. 
korelacji 

0,740 

0,703 

0,695 

0,690 

0,680 

0,668 

0,667 

0,663 

0,636 

0,636 

0,615 

0,612 

0,604 

*) Uwaga: maksymalna wartość współczynnika korelacji wynosi 1. W naszym 
przypadku oznaczałaby ona pełną zgodność wypowiedzi dziennikar
skich o czytelnikach prasy z wypowiedziami porównywanej grupy. 
Im więc wartość współczynnika jest bliższa jedności, tym większa 
zgodność wypowiedzi dziennikarzy o publiczności prasowej z wy
powiedzią porównywanej grupy. Wartość 0 współczynnika korelacji 
oznaczałaby zupełny brak zależności, zaś wartość —1 dokładne prze
ciwstawienie porównywanych wypowiedzi. 
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Polski rynek prasowy w liczbach 

TERENOWE DZIENNIKI PARTYJNE 
PO REORGANIZACJI ADMINISTRACYJNEJ KRAJU 

Lp. 

1 
2 
3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 
11 
12 

13 

14 
15 

16 
17 

T y t u ł 

Gazeta Lubuska 
Gazeta Olsztyńska 
Gazeta Południowa 

Gazeta Pomorska 

Gazeta Robotnicza 

Gazeta Współczesna 

Gazeta Zachodnia 

Głos Pomorza 
Głos Robotniczy 

Głos Szczeciński 
Głos Wybrzeża 
Nasza Trybuna 

Nowiny 

Słowo Ludu 
Sztandar Ludu 

Trybuna Odrzańska 
Trybuna Robotnicza 

Rozprowadzany w wojewódz twach 

gorzowskim, z ie lonogórskim 
olsz tyńskim 
k r a k o w s k i m , nowosądeckim, t a r 

n o w s k i m 
bydgoskim, to ruńsk im, włoc ław

skim 
je len iogórsk im, legnickim, w a ł 

brzysk im, w r o c ł a w s k i m 
białostockim, łomżyńskim, suwal 

sk im 
ka l i sk im, kon ińsk im, leszczyńskim, 

p i lskim, poznańsk im 
koszal ińskim, s łupsk im 
łódzkim, p io t rkowsk im, s ieradz

k im, sk ie rn iewick im 
szczecińskim 
e lb ląskim, g d ań s k i m 
c iechanowskim, os t rołęckim, p łoc

k im, s iedleckim, w a r s z a w s k i m 
krośn ieńsk im, p rzemysk im, r ze 

szowskim, t a rnob rzesk im 
kie leckim, r a d o m s k i m 
b ia l skopodlask im, che łmskim, lu 

be lsk im, zamojsk im 
opolsk im 
bie lskim, częstochowskim, k a t o 

wick im 

N
ak

ła
d 

*)
 

w
 ty

s. 
eg

z.
 

157 
85 

198 

271 

296 

139 

225 
109 

274 
122 
206 

126 

196 
143 

182 
153 

711 

*) Dane za październik 1975 r. 
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TERENOWE DZIENNIKI PORANNE 
PO REORGANIZACJI ADMINISTRACYJNEJ KRAJU 

Lp. 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

T y t u ł 

Dziennik Bałtycki 
Dziennik Polski 

Dziennik Popularny 

Dziennik Zachodni 

Głos Wielkopolski 

Ilustrowany Kurier Polski 

Słowo Polskie 

Rozprowadzany w województwach 

elbląskim, gdańskim 
krakowskim, nowosądeckim, tar

nowskim 
łódzkim, sieradzkim, piotrkowskim, 

skierniewickim 
bielskim, częstochowskim, kato

wickim 
kaliskim, konińskim, leszczyńskim, 

pilskim, poznańskim 
bydgoskim, gdańskim konińskim, 

koszalińskim, pilskim, poznań
skim, słupskim, toruńskim, wło
cławskim 

jeleniogórskim, legnickim, wał
brzyskim, wrocławskim 

N
ak

ła
d 

*) 
w

 ty
s. 

eg
z. 

88 

107 

94 

192 

152 

104 

127 

*) Dane za październik 1975 r. 



MATERIAŁY DO SŁOWNIKA 
PUBLICYSTÓW I DZIENNIKARZY POLSKICH*) 
LUBKIEWICZ ANTONI (1896—1928) 

Rodem z Lidy, pochodzenia inteligenckiego. Szkołę średnią kończył w Wil
nie i tam wydawał pisemko studenckie powielane Jutrzenka. Studiował pra
wo na uniwersytecie w Piotrogrodzie, gdzie zetknął się z tajnymi lewicowymi 
organizacjami politycznymi. W 1918 r. repatriował się i znalazł pracę w redak
cji tygodnika Przemysł i Handel Polski. Wkrótce dał się poznać jako publi
cysta śmiało poruszający delikatne tematy ekonomiczne i społeczne. Podczas 
wojny polsko-radzieckiej w 1920 r. przeniósł się do Białegostoku. Tu wraz 
z I. Oszerowem współpracował w wydawanych od 28 VII do 20 VIII t r . Wia
domościach Tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego Polski, przemianowanych 
po kilku numerach na Goniec Czerwony, oficjalny organ TKRP. Naraziło to 
Lubkiewicza po cofnięciu się Armii Czerwonej na przykrości i dochodzenia. 
Nie przeszkodziło mu jednak w objęciu zaraz kierownictwa redakcji Dzien
nika Białostockiego (drugiego). Zakupił go w październiku 1921 jako Nowy 
Dziennik Białostocki, organ Narodowej Partii Robotniczej (zlikwidowany 
z końcem r. 1922). Ujawnienie i opisanie przez Lubkiewicza kilku afer skoń
czyło się jego aresztowaniem 28 II1924, co spowodowało chwilowe zawieszenie 
Dziennika Białostockiego (trzeciego) i utratę kierowniczego stanowiska w re
dakcji; wydawcą pozostała natomiast jego żona, Maria z Lewandowskich. 
Od 1931 była to już — zresztą dobrze redagowana — mutacja warszawskiego 
Dzień Dobry. Pod redakcją Lubkiewicza wyszedł pamiątkowy zeszyt: „Bia
łystok ilustrowany" (1921). 

Nekrolog w Dzienniku Białostockim 1928 nr 264; „Białystok ilustrowany". S. 231—332; 
„Studia i materiały do dziejów m. Białegostoku". Białystok 1968, s. 387—90; informacje 
Zofii S o k ó ł . 

Czesław Lechicki 

BIGOtfSKI EDMUND (1891—1937) 
Urodzony 22 X w Gastrop pod Dortmundem (Westfalia), syn górnika. Uczył 

się w gimnazjum w Bydgoszczy, maturę zdał w Dortmundzie. Pracę dzien
nikarską rozpoczął l V 1911 w redakcji Narodowca w Herne, a potem w Wia-

*) Biogramy zamieszczone w Zeszytach Prasoznawczych czerpiemy z materiałów opraco
wanych w OBP w latach 1958—1959, przekazanych Ośrodkowi przez IBL oraz nadesłanych 
przez osoby postronne. Zestawy ogłaszane w poszczególnych numerach naszego piama 
mają układ chronologiczny. Indeks alfabetyczny do całości tych materiałów biograficz
nych wydrukujemy po zakończeniu ich publikacji. 
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rusie. Podczas wojny światowej żołnierz frontowy. Miał 9 procesów praso
wych w sądach pruskich. Zorganizował oddział ochotników wśród wychodź
ców w Westfalii i wziął z nim udział w powstaniu wielkopolskim. Décernent 
spraw emigracyjnych przy Naczelnej Radzie Ludowej. Jako sekretarz woje
wódzki Narodowego Stronnictwa Robotników (NSR) wybrany 1VI1919 po
słem na Sejm Ustawodawczy. Przewodził większości posłów, którzy się oder
wali od NSR i połączyli z chadecją. Przewodniczący Narodowego Chrześci
jańskiego Klubu Robotniczego (ChD) w Sejmie od lutego do czerwca 1920. Au
tor broszury „Kto rozbija ruch robotniczy?" (1921). Poseł na Sejm 1922—1927, 
wiceprezes klubu ChD, przewodniczący sejmowej komisji opieki społecznej, 
główny referent projektu ustawy inwalidzkiej. Kierował redakcją Prawdy 
(1919), a następnie Postępu w Poznaniu. Od r. 1923 do końca życia pracował 
w redakcji Dziennika Bydgoskiego jako zastępca naczelnego redaktora i r e 
ferent polityki wewnętrznej. Wieloletni członek Rady Miejskiej w Bydgoszczy, 
prezes Zarządu Okręgowego Chrześcijańskich Związków Zawodowych, pre
zes Rady Głównej i członek Zarządu Głównego Związku Inwalidów Wojen
nych RP. Po r. 1928 przeszedł do obozu rządowego. Zmarł nagle w Bydgoszczy 
10X111937. 

Nekrolog w Dzienniku Bydgoskim z 11 XII 1937; D z w o n k o w s k i i M o ś c i c k i : 
Parlament Bzpltej 1919—1927. Warszawa 1928, s. 157 i fot.; J. P o d g o r e c z n y : Ludzie 
prasy związani z regionem bydgoskim. Kurier Polski z 1 III 1961 ; t e n ż e : Niepospolici 
ludzie Kujaw i Pomorza. Bydgoszcz 1967, s. 39. 

Józef Podgoreczny 

K O N I E C Z N Y A N T O N I (1887—1940) 
Urodził się w Osiecznie po w. Leszno. Do gimnazjum uczęszczał w Lesznie 

i Gnieźnie. Praktykę dziennikarską rozpoczął w Glosie Śląskim w Gliwicach 
pod redakcją J. Siemianowskiego. Następnie pracował w gazecie gnieźnień
skiej Lech. W Gnieźnie odsiedział więzienie pruskie. W latach 1909—1912 re
dagował i na własne ryzyko wydawał Gazetę Gdańską, znajdującą się 
w trudnościach finansowych, mając do pomocy ówczesnych działaczy Polonii 
gdańskiej, jak Wilhelma Grimmsmana i dra Kręckiego, zamordowanych póź
niej przez hitlerowców. Od r. 1912 do wybuchu I wojny światowej prowadził 
redakcję Gazety Chojnickiej założonej przez dra Krasiewicza z Tucholi. Do 
1916 redagował pod kierunkiem A. Poszwińskiego Dziennik Kujawski. Po krót
kiej pracy w Gazecie Narodowej w Poznaniu, w 1918, kiedy Poszwiński 
wszedł do Naczelnej Rady Ludowej, Konieczny wrócił do Inowrocławia i objął 
kierownictwo Dziennika Kujawskiego. Około r. 1923 przeniósł się do Poznania, 
by prowadzić sekretariat Stronnictwa Narodowego i równocześnie wszedł 
w skład redakcji Kuriera Poznańskiego, gdzie pracował do wybuchu II wojny 
światowej. Został aresztowany w powiecie bydgoskim w Mąkowarsku, gdzie 
ukrywał się u szwagra. Zginął zamęczony w obozie koncentracyjnym Sachsen
hausen w kwietniu 1940. Wszelkie jego prace, artykuły, felietony, rękopisy 
zaginęły. 

Material biograficzny nadesłany przez rodzinę. 
С L. 

GŁOWIŃSKI FRANCISZEK (1894—1944), pseud. Tadeusz Bronicz 
Urodził się 291 w Warszawie. Kształcił się w gimnazjum rządowym w Siedl

cach, gdzie brał udział w strajku szkolnym 1905 г., a następnie w Lublinie 
już w polskiej szkole prywatnej, założonej przez ziemian i zwanej lubelską, 
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którą ukończył w 1913 r. Jeszcze w szkole średniej zaczął pracować w Ziemi 
Lubelskiej jako korektor i reporter. Jako studenta UJ zaskoczyła go w Kra
kowie pierwsza wojna światowa. Wstąpił do Legionu Wschodniego; jednak 
wskutek odmowy przysięgi na wierność monarsze został jako rosyjski pod
dany internowany w obozie dla cudzoziemców, gdzie się zaraził tyfusem pla
mistym. Zwolniony z obozu w 1918 r. powrócił do Lublina i wznowił pracę 
w Ziemi Lubelskiej, obejmując stanowisko sekretarza redakcji. Mając dość 
wolnego czasu założył w Lublinie pismo satyryczno-humorystyczne Śmiech, 
równocześnie wydawał dwutygodnik Przegląd Kobiecy i prowadził biuro ogło
szeń „Reklama". Od r. 1923 kierował Expressem Lubelskim, mutacją warszaw
skiego sensacyjnego Expressu Porannego. Nadto redagował regionalny, krót
kotrwały dwutygodnik narodowo-ludowy Przegląd Lubelsko-Kresowy (1924— 
1925). W 1929 przeniósł się do Warszawy, jako współpracownik redakcyjno-ad-
ministracyjny tzw. „prasy czerwonej". Wtedy to wszedł do Rady i później 
do Zarządu Związku Wydawców Czasopism, a od 1933 r. został jego wicedy
rektorem oraz redaktorem organu związkowego miesięcznika Prasa. Pełnił te 
obowiązki do wybuchu wojny, zawsze popierając postulaty zorganizowanych 
dziennikarzy. W ciągu siedmioletniego przedwojennego istnienia tego pisma 
zamieścił 35 artykułów pod własnym nazwiskiem i niezliczoną liczbę wzmianek 
i sprawozdań. Podczas wojny brał udział w konspiracyjnej akcji prasowej De
legatury Rządu na Kraj jako redaktor i naczelny publicysta głównego jej or
ganu Rzeczpospolita, prawa ręka szefa prasowego Delegatury Stanisława 
Kauzika. Aresztowany przez gestapo 2 II1944, po dwumiesięcznym pobycie na 
Pawiaku został wywieziony do obozu Gross-Rosen, gdzie zginął. 

Na podstawie relacji rodziny i własnych wspomnień. 
Witold Giełżyński 

PALIŃSKI PIOTR (1853—1950), pseud.: Bogumił Tłomaczyński, 
Ojciec Bogumił, Janek z Krajny, Janek znad Wisły. 

Urodził się 17 VIII w Fordonie, przez dwadzieścia kilka lat był nauczycielem 
na Kujawach. Od 1873 współpracował z Gazetą Górnośląską. W latach 1883— 
1887 zamieszczał artykuły w wielkopolskim Gońcu, Oświacie, Warcie, redago
wanych przez dra Ludwika Rzepeckiego w Poznaniu, w jego kalendarzach 
z lat 1887—1891. W 1887 założył w Strzelnie Nadgoplanina. Po przeniesieniu 
się ze Strzelna do Bydgoszczy razem ze Stanisławem Tomaszewskim, właści
cielem drukarni, i Julianem Prejsem wydawał Straż Polską. Za przetłumacze
nie (1894) książki pisarza niemieckiego Konrada Bischoffa pt. „Diabeł w szko
le" usunięto go ze służby nauczycielskiej bez prawa do emerytury. Po usunię
ciu ze szkolnictwa zajął się pracą dziennikarską: w 1900 założył w Wągrowcu, 
Paluczanina, a po jego zlikwidowaniu objął Lecha w Gnieźnie, w 1904 prze
niósł się do Gdańska, gdzie objął Gazetę Gdańską i prowadził ją do 1906. 
W tym okresie miał 25 rozpraw o „przestępstwa prasowe" i odsiedział 8 mie
sięcy więzienia pruskiego. W 1906 przelotnie pracował w Dzienniku Berlińskim. 
W 1. 1906—1911 współpracował z różnymi polskimi czasopismami wychodźstwa, 
jak: Zgoda, Osa, Śmiech i Wiarus Polski, wydawany przez Jana Brejskiego. 
W 1919 wrócił do kraju wezwany przez Naczelną Radę Ludową w Poznaniu 
i rozpoczął pracę w Seminarium Nauczycielskim w Koźminie, gdzie współpra
cował z Orędownikiem dla po w. koźmińskiego. W 1922 przeniesiony do Semi
narium Nauczycielskiego w Rawiczu założył Dziennik Rawski. W 1928 prze-
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szedł na emeryturę i zamieszkał w Wągrowcu, tam współpracował z Gazetą 
Wągrowicką i Dziennikiem Kujawskim oraz z Piastem w Inowrocławia 
Zmarł 25 II1950 w Wągrowcu. 

M. D e r e ż y ń s k i : Piotr Paliński. Sylwetka wielkopolskiego pisarza ludowego i działa
cza narodowego w 60-lecie pracy literackiej. Inowrocław 1933; W. K r z e m i ń s k i : Za
częło się w Pilaszkowie. Warszawa 1958; J. A l e k s a n d r o w i c z : Materiały do dziejów 
prasy polskiej w Inowrocławiu. Ziemia Kujawska 1963; J. P o d g ó r e c z n y : Niepospo
lici ludzie Kujaw i Pomorza. Bydgoszcz 1967, s. 226—227. 

Józef Podgóreczny 

Z A M O R S K I J A N (1874—1948) 

Urodzony 24 V w Głogowcu na ziemi rzeszowskiej. Z wykształcenia roroa-
nista. Po ukończeniu studiów i podróży naukowej do Paryża objął w 1898 po
sadę nauczyciela języka francuskiego w szkole realnej w Tarnopolu, co prze
sądziło o jego dalszych losach. Wciągnięty do ргдсу społeczno-oświatowej 
w TSL i Sokole oraz kółkach rolniczych dał się poznać jako działacz, co przy
niosło mu w 1907 r. mandat poselski do parlamentu austriackiego z ramienia 
Narodowej Demokracji (ND). Piastował go do wybuchhu pierwszej wojny 
światowej. Równolegle zetknął się z pracą dziennikarską. Był współzałoży
cielem i współredaktorem Tygodnika Polskiego (1902) oraz Głosu Polskiego 
(1904) w Tarnopolu, korespondentem Słowa Polskiego i Ojczyzny. W 1911 po 
fuzji Stronnictwa Chrzęści jańsko-Ludowego (stojałowczyków) z ND i po śmier
ci ks. Stojałowskiego przeniósł się do Bielska i tu przejął wydawnictwo ty
godnika Wieniec-Pszczółka jako naczelny redaktor. Pozostał na tym stano
wisku aż do zawieszenia wydawnictwa w 1914. W maju tegoż roku rozpoczął 
w Krakowie wydawanie dziennika Ilustrowana Gazeta Polska, również z wy
buchem wojny zawieszonego, już w sierpniu. Aresztowany pod zarzutem zdra
dy stanu, wcielony został — mimo sprawowania mandatu poselskiego — do 
wojska i wysłany na front włoski. W listopadzie 1915 dostał się do niewoli 
włoskiej. Wkrótce potem zwolniony, rozpoczął w Rzymie antyaustriacką dzia
łalność polityczną. Pisał liczne artykuły i odezwy w prasie włosMej i polskiej 
prasie emigracyjnej oraz broszury publikowane osobno. Po powrocie do kraju 
poza pracą polityczną — jako poseł do Sejmu (1919—1927) — był, wspólnie 
z A. Nowaczyńsikim, redaktorem Myśli Narodowej (do r. 1925) i aż do wybu
chu drugiej wojny światowej współpracownikiem wszystkich niemal wycho
dzących w Polsce organów Stronnictwa Narodowego. Jeden z najpłodniejszych 
publicystów tego obozu, ze względu na gwałtowność i bezkompromisowość 
wystąpień silnie zwalczany przez przeciwników politycznych. Zmarł 22 IX 1948 
w Żywcu. 

W 25-lecie pracy Jana Zamorskiego (1925) ; D z w o n k o w s k i - M o ś c i c k i : Parlament 
Rzeczypospolitej Polskiej 1919—27. S. 122 (szczegóły nieścisłe i bałamutne) ; St. Ł o z a : 
Czy wiesz kto to jest? Warszawa 1918; R z e p e c c y : Sejm i Senat 1922—27; informa
cje Stanisława R y m a r a. 

Józef Zieliński 

Wybór i redakcja biogramów: 
CZESŁAW LECHICKI 
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Zeszyty PRÄSOZMÄWCZE 
Kraków 1976 R. XVII nr 1 (87) 

ZBIGNIEW KLEJN 

DZIENNIKARSTWO BUŁGARSKIE 
W ROZWOJU (cz. I) 

PRASA 

Jaka jest prasa, dziennikarstwo w Bułgarii? Przez cztery lata każdy niemal 
dzień zaczynałem od lektury tej prasy. Teraz, z odległości i perspektywy 
zamkniętego już okresu, znajduję jedną przede wszystkim cechę charaktery
styczną dla dziennikarstwa w Bułgarii — poszukiwania i stały wyraźny 
rozwój. 

Jak w przypadku każdej prasy obcej również i do prasy bułgarskiej nie 
można przykładać polskich kryteriów. Odmienne są tradycje, charakter naro
dowy, możliwości konkretnego etapu historycznego. Jeśli na przykład przy
jąć bez analizy niektóre publikowane dane statystyczne, okazałoby się 
(w uproszczeniu), że Bułgaria jest krajem jednego programu telewizyjnego., 
jednego programu radiowego i jednej gazety. Dane te głoszą bowiem, iż II 
program Bułgarskiego Radia o nazwie „Horyzont" odbiera regularnie 70—80e/» 
słuchaczy, że do większości widzów dociera na razie I program TV, zaś dzien
nik Rabotniczesko Delo (nakład 720—793 tys. egz). trafia niemal do co trze
ciej rodziny w kraju. Rzeczywistość jednak jest bardziej złożona. 

Kraj jednego czy dziewięciu dzienników? 

Prócz Rabotniczesko Delo ukazuje się w Sofii 8 dzienników o łącznym jed
norazowym nakładzie 1,9 min egz. Poza stolicą wychodzą 32 gazety okręgowe 
(w tym 5 dzienników), osiągające wspólnie ok. 300 tys. egz. nakładu. Można 
więc powiedzieć, że Bułgaria jest krajem, w którym podstawową funkcję in
formacyjną na rynku prasowym spełnia prasa stołeczna. Tym bardziej, że na 
samą Sofię przeznacza się raczej niewielki procent (6—18) nakładu dzienników 
centralnych. Z tego też m. in. powodu dzienniki stołeczne w zasadzie nie pro
wadzą tradycyjnych u nas kolumn czy działów stołecznych. Wyjątkiem jest 
organ partyjnych i administracyjnych władz stolicy — popołudniówka We-
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czerni Nowiny (ok. 120 tys. nakładu), gdzie tematyka sofijska uwzględniana 
jest na I, a zwłaszcza na II kolumnie. 

Nakłady pozostałych dzienników nie różnią się zbyt wyraźnie. Najstarszy 
dziennik bułgarski, organ Bułgarskiego Ludowego Związku Chłopskiego (BZNS) 
Zemedełsko Zname (Sztandar Ludowy) ma (dane z 1974 r.) ok. 170 tys. egz., 
dziennik Frontu Ojczyźnianego — w pewnym sensie odpowiednik Życia War
szawy — Oteczestwen Front (zasadnicze wydanie: po południu, a II wydanie, 
nieznacznie zmienione — następnego ranka — ok. 230 tys. egz., dziennik mło
dzieżowy — Narodna Mładeż — 232 tys. egz., organ związków zawodowych 
Trud — 190—250 tys. egz., Narodna Armia — 75 tys. egz. Swoistym zjawiskiem 
w Bułgarii (jak i w ZSRR) jest dziennik dla wsi Kooperatywno Selo, jego 
nakład podawany jest różnie — od 85 do 270 tys. egz. Nakłady nie wyjaśniają 
zresztą zapotrzebowania, bowiem wszystkie tytuły bułgarskie limitowane są 
brakiem papieru. 

Jak z tego widać, dzienniki terenowe niemal nie istnieją. Na 28 okręgów 
tylko 5 dorobiło się własnych gazet codziennych (w nakładach 25—45 tys. 
egz.). Są to zazwyczaj gazety małoformatowe, zajmujące się głównie sprawami 
własnego okręgu. W pozostałych gazetach okręgowych, ukazujących się 3, 2, 
a nawet 1 raz na tydzień, tematyka ta już przytłacza, zaś redakcje — z uwagi 
na częstotliwość wychodzenia pisma — na ogół rezygnują z informacji za
granicznej (a często i ogólnokrajowej) na rzecz funkcji instruktażowo-pro-
pagandowej. W gruncie rzeczy są to więc biuletyny miejscowego kierownic
twa partyjnego i administracyjnego, których oficjalnymi organami są te ga
zety. Sytuacja ta wyjaśnia popularność dzienników centralnych jako „praw
dziwych" gazet. 

Wśród dzienników centralnych wyraźna jest dążność do określanej przez 
wydawcę specjalizacji. Tak więc Trud poświęca wiele miejsca ochronie pracy 
i poradnictwu z tego zakresu, Oteczestwen Front naświetla regularnie dzia
łalność bułgarskiej organizacji frontu narodowego, Narodna Mładeż uprawia 
oczywiście publicystykę młodzieżową, Zemedełsko Zname zamieszcza materiały 
z życia stronnictwa ludowego i uwypukla problemy wsi i rolnictwa. Owe 
obowiązki specjalizacyjne zmuszają redakcje do ogromnego wysiłku, by 
w skrócie zamieścić na 4 stronicach maksimum informacji ogólniejszej. 

Najbogatszy i najróżnorodniejszy serwis informacyjny i publicystyczny po
siada organ КС Bułgarskiej Partii Komunistycznej Rabotniczesko Dęło, dru
kowany — jako jedyny dziennik — regularnie na 6 stronicach dużego for
matu. Założony w r. 1927 wychodził przez pierwszych 7 lat legalnie, a w na
stępnym dziesięcioleciu nieregularnie w podziemiu. Wznowiony 18 września 
1944 ukazywał się początkowo jako dwustronicowe pismo popołudniowe. Jest 
to gazeta o ogromnym autorytecie w Bułgarii, wynikającym nie tylko ze 
względów formalnych (jako jedyny dziennik ten nie jest podporządkowany 
Komitetowi Prasy ani Wydziałowi Propagandy i Agitacji КС BPK; jego re
dakcja traktowana jest w praktyce jako jeden z członów aparatu КС, со pod
kreśla piastowanie przez naczelnego redaktora funkcji członka Sekretariatu 
КС BPK), ale również merytorycznych. Dzięki dokładnym informacjom o de
cyzjach i planach kierownictwa partyjnego gazeta w porę reaguje, a nawet 
wyprzedza wydarzenia. 

W dzienniku tym charakter oficjalny, oceniający i dyrektywny posiadają 
niepodpisane artykuły wstępne na I stronie, a także artykuły teoretyczne na 
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„podwale" środkowych kolumn. Regularnie i pod różnymi formami uprawia
na jest informacja i publicystyka wewnątrzpartyjna (m. in. szereg stałych 
rubryk), bogato — i we wszystkich działach — wykorzystywane są listy i sy
gnały czytelników. 

Ok. 40% powierzchni gazety zajmuje informacja i publicystyka zagraniczna 
oparta na materiałach nadsyłanych przez własnych (7) korespondentów za
granicznych, korespondencjach pióra przedstawicieli BTA pisanych specjalnie 
dla Rabotniczesko Dęło oraz przez lewicowych dziennikarzy w krajach obcych. 

Głównym dostawcą informacji dla prasy jest agencja BTA (Byłgarska Te-
łegrafna Agencja), powstała w 1898 od razu jako agencja państwowa. Informa
cje BTA zajmują 40—60°/o powierzchni dzienników centralnych. Na serwis 
agencyjny składa się ok. 45 stron wiadomości krajowych, do 60 stron z zagra
nicy i ok. 120 zdjęć. Prócz tego BTA nadaje codziennie za granicę do 30 stron 
informacji i publicystyki o Bułgarii oraz zdjęcia. Agencja odbiera bezpośred
nio biuletyny TASS, France Presse, Reutera, AP i i UPI, korzysta z biulety
nów innych 52 agencji oraz z materiałów swych korespondentów w 23 kra
jach. Ponadto BTA sporządza biuletyny informacyjne dla kierowniczych or
ganów partyjnych i rządowych o wydarzeniach w kraju i za granicą. 

Istniejąca od 7 lat agencja Sofia-Press specjalizuje się w wysyłaniu za 
granicę materiałów prasowych (wykorzystywanych przez odbiorców w ok. 
50%), filmów krótkometrażowych oraz biuletynów prasowych (26) i czasopism 
własnych (8). Obok tego przygotowuje niektóre materiały dla prasy bułgar
skiej, zwłaszcza o krajach obcych. 

Formuła „Pogledu" 

Nowym zjawiskiem w warunkach bułgarskich jest wielka popularność cza
sopism społeczno-politycznych. Dotychczas duże nakłady osiągały tradycyjnie 
czasopisma dziecięce (np. Septemwrijcze — w wolnym przekładzie: Zuch — 
uikazujący się co drugi dzień w 260 tys. egz. i rozpowszechniany w szkołach 
podstawowych), sportowe (Naroden Sport —130 tys. egz.), kobiece (miesięcznik 
Zenata Dnes — Dzisiejsza Kobieta z 374 tys. egz.) czy satyryczne (Styrszeł — 
Szerszeń — mający 280 tys. egz.), ale jest to zjawisko powszechne w wielu 
krajach. Tymczasem powstały w 1966 tygodnik Związku Dziennikarzy Buł
garskich Pogled (słowo o dwojakim sensie: spojrzenie albo przegląd), którego 
formułę można określić jako skrzyżowanie naszej Polityki (treść) z Kulisami 
(forma), drukowany w formacie tabloidu, błyskawicznie zawojował rynek 
prasowy osiągając 310 tys. egz. (jest zresztą limitowany). Przyczyn powodzenia 
można upatrywać w udanym skojarzeniu pryncypialnego stanowiska w spra
wach budownictwa socjalistycznego z ostrym, bezkompromisowym zwalcza
niem niedomagań społecznych — przy zastosowaniu atrakcyjnej formy, głów
nie reportażu, felietonu i udokumentowanego artykułu krytycznego. Pismo 
cechuje nieustanne poszukiwanie nowych inicjatyw i środków wyrazu. 

Formułę Pogledu przypomina powstały w 3 lata później tygodnik Anteny, 
który koncentruje się głównie na zwalczaniu przestępczości, popularyzacji 
służby bezpieczeństwa i wymiaru sprawiedliwości, upowszechnianiu znajomo
ści prawa oraz atakowaniu przejawów dywersji ideologicznej. Anteny dru
kują 170 tys. egz. 
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Spore nakłady, jak na zasięg rynku intelektualnego, osiągają dwa tygod
niki kulturalne ukazujące się w formacie naszej Kultury i objętości 8 stron. 
Są to: organ Komitetu Sztuki i Kultury Narodna Kultura (48 tys. egz.), regu
larnie omawiająca wydarzenia i zjawiska we wszystkich dziedzinach kultury 
(m. in. stała kolumna poświęcona radiu i telewizji) oraz organ Związku Pi
sarzy Bułgarskich Literaturen Front (32 tys. egz.), recenzujący te dziedziny 
twórczości, które mają związek z literaturą. Wydarzeniom zagranicznym — 
poza radzieckimi — oba pisma poświęcają stosunkowo mało uwagi. 

Prasę ilustrowaną (zdjęcia kolorowe) reprezentuje miesięcznik Nasza Ro-
dina (Nasza Ojczyzna) o formule zbliżonej do radzieckiego Ogonioka oraz spor
towy Start. BTA wydaje popularny (100 tys. egz.) czarno-biały tygodnik Para
leli, a także 3 inne tygodniki tego typu: Nauka i Technika, LIK (Literatura, 
Sztuka, Kultura) i Po Sweta (Na Świecie), ten ostatni w zasadzie jako ma
gazyn przedruków z prasy zagranicznej (głównie lewicowej), choć zamawia 
również materiały oryginalne z zagranicy i o zagranicy. Nakłady tych trzech 
tygodników kształtują się w granicach 10 tys. egz. 

Niezależnie od gazet okręgowych w Bułgarii bardzo rozpowszechnione są 
czasopisma lokalne. Mają swoje organy — przeważnie miesięczniki, ale zdarza
ją się też tygodniki — nawet małe miasteczka czy dzielnice Sofii, istnieją rów
nież organy wiejskich rad narodowych czy zespołów rolno-przemy słowy eh 
(APK). Ich profil nie odbiega od zasady przyjętej dla gazet okręgowych. 
Istnieje także obfita prasa zakładowa, specjalistyczna, naukowa, a nawet 
hobbystyczna. 

Jakie tradycje? 

Bułgarska bibliografia prasowa rejestruje obecnie 1674 tytuły wydawnictw 
prasowych o łącznym jednorazowym nakładzie 10,9 min egz., znaczna ich 
część to jednak biuletyny. Niemniej, postępy osiągnięte w 30-leciu władzy 
ludowej są ogromne. Nakłady gazet i czasopism typu ogólnego wzrosły w tym 
czasie 7-krotnie, a liczba tytułów niemal 2,5 krotnie (z ponad 300 w 1944 do 
706 w 1974). Trzeba tu zresztą dodać, że poziom prasy przedwojennej był 
bardzo niski. Spośród 393 ówczesnych czasopism nawet dziesięciu nie można 
było zaliczyć do wydawnictw poważnych. Również gazety codzienne, ubogie 
technicznie, skąpe objętościowo i łamane w XIX-wiecznym stylu, rażąco od
biegały od poziomu prasy europejskiej. 

Tak było, ale trzeba jednocześnie pamiętać, że historia prasy bułgarskiej 
jest bardzo krótka. Pierwsze czasopismo w języku bułgarskim LuboslouHe 
ukazało się w Smyrnie w 1842, a pierwszy dziennik — Sekidnemny Nowinar — 
w 1877 w Bukareszcie. Do czasu wyzwolenia kraju spod panowania tureckiego 
rozwój był bardzo powolny, hamowany niewolą kraju i warunkami emigra
cji za granicą. Na przykład prasie bułgarskiej wydawanej w Konstantynopolu 
(gdzie istniały stosunkowo najbardziej sprzyjające warunki) nie wolno było 
używać słów „wojna", „rewolucja", „wolność", „niepodległość" ifcp. Najważ
niejsze wydarzenie roku 1870 zostało więc podane przez redaktorów bułgar
skich w następujący sposób: „W ubiegłą niedzielę na granicy między Francją 
a Prusami wybuchło wielkie nieporozumienie zbrojne". Za to wcześniej ta 
sama prasa mogła — wykorzystując antycarskie nastawienie Turcji — do-
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wolnie komentować, a nawet przedrukowywać odezwy polskiego Rządu Na
rodowego w powstaniu 1863 г., pozostawiając czytelnikom wyciąganie analogii 
między losami Polski i Bułgarii. 

Również i w wolnym od Turków kraju prasa rozwijała się powoli. Ha
mulcem było ogromne zacofanie Bułgarii, analfabetyzm oraz traktowanie 
wydawnictw prasowych przez rządzącą burżuazję li tylko jako przedsię
biorstw nastawionych na szybkie i wysokie dochody. Po r. 1923 doszły do tego 
represje policyjne wobec prasy demokratycznej i lewicowej. BPK dyspono
wała przed wojną własnymi nielegalnymi drukarniami, wykorzystywanymi 
m. in. do druku czasopism. 

W czasie wojny, a szczególnie w ostatnim jej okresie, w Bułgarii zaczęło 
się pojawiać wiele nielegalnych czasopism wydawanych przez BPK, oddziały 
partyzanckie oraz przez więźniów politycznych. Były to najczęściej wydawnic
twa rękopiśmienne lub powielane w małym nakładzie. Dotąd udało się od
naleźć 426 egzemplarzy takich wydawnictw, obejmujących 158 tytułów. Trady
cje tych wydawnictw, a nawet niekiedy ich tytuły znalazły kontynuację w dzi
siejszej prasie bułgarskiej. 

W sumie jednak nowa prasa ludowej Bułgarii nie miała zbyt wielu rodzi
mych wzorców pozytywnych do naśladowania. Dlatego też m. in. tak chętnie 
sięgnięto po model prasy radzieckiej. W rezultacie czerpania z tego źródła, 
a także wykorzystania własnych tradycji, narodziła się dzisiejsza prasa buł
garska o własnym obliczu, różniącym się w znacznym stopniu od gazet i cza
sopism w innych krajach. 

Rola Komitetu Prasy 

Naczelną instytucją państwową w dziedzinie prasy jest powstały w r. 1972 
Komitet Prasy (Komitet po peczata — co należałoby poprawniej tłumaczyć 
jako Komitet do Spraw Druków-Wydawnictw) przy Radzie Ministrów LRB. 
W zakres jego działania wchodzi całokształt problemów związanych z infor
macją i propagandą za pośrednictwem druku. Komitet Prasy jest instytucją 
państwowo-społeczną, resortem ale bez rangi ministerstwa. Rada Ministrów 
nominuje 53 członków Komitetu spośród kierownictwa samego urzędu oraz 
dyrektorów podległych zjednoczeń, wydawnictw (książki), drukarń lub okrę
gowych przedsiębiorstw kolportażu książki. Czynnik społeczny w Komitecie 
reprezentują przedstawiciele związków twórczych oraz sekretarze propagandy 
kilku okręgowych komitetów BPK. 

Jeden z członów tego urzędu stanowi Dyrekcja Prasy. Spełnia ona funk
cję kierownictwa państwowego i naukowo-metodycznego nad prasą, przy za
chowaniu dla partii (centralnie i w terenie) kierownictwa politycznego oraz 
ideowego i nie uszczuplając uprawnień ani obowiązków wydawców, których 
organami są gazety (w Bułgarii nie istnieją wyspecjalizowane wydawnictwa 
prasowe). Dyrekcja nie ingeruje w merytoryczną pracę redakcji, koncentrując 
się na badaniu i opracowywaniu niektórych problemów prasy, śledzi efekty 
działalności prasowej i bada zmiany w środowisku czytelniczym. Analizuje 
również treść prasy w świetle realizacji polityki partii i czuwa nad właściwą 
reakcją na krytykę prasową. W składzie tej dyrekcji znajduje się także redak
cja prognoz oraz redakcja struktury prasy. 
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Innymi członami Komitetu, mającymi wpływ na pracę prasy, są Dyrekcja 
Ochrony Prawa Autorskiego i Regulacji Systemu Honorariów oraz Dyrekcja 
Propagandy, Wystaw i Targów Książki. Ponadto działają też samodzielne wy
działy: Postępu Technicznego, w którego zakres wchodzi realizacja i kontrola 
gospodarki papierem, Importu Sprzętu Poligraficznego, Fotograficznego i Łącz
ności krasowej, Wydział Kadr, zajmujący się m. in. szkoleniem pracowników 
dla potrzeb prasy, Wydział Stosunków Międzynarodowych i in. Ważne zada
nia stoją przed Ośrodkiem Naukowo-Badawczym, który —nie dublując się 
z analogicznym ośrodkiem przy Związku Dziennikarzy Bułgarskich — ma 
m. in. opracować optymalną strukturę prasy, koncepcję kierowania prasą 
i wydawnictwami książkowymi oraz kolportażem (który nie podlega Komite
towi), a także zbadać efektywność propagandy za pośrednictwem druku i pro
ponować ulepszenia. 

Opracowanie struktury prasy bułgarskiej traktowane jest jako zadanie 
pilne. Od wielu lat mówi się, że sporo tytułów się dubluje, albo że rynek 
prasowy jest nadmiernie rozproszony, co w sumie powoduje marnotraw
stwo papieru, którego brak szczególnie się odczuwa. Podjęta przed kilku 
laty próba przekształcenia kilku centralnych dzienników w tygodniki środo
wiskowe została w ostatniej chwili odwołana. Obecnie opracowuje się ten 
problem kompleksowo. Tak np. mówi się o scaleniu prasy młodzieżowej 
lub — z innej dziedziny — czasopism poświęconych modzie, estetyce i kul
turze życia codziennego. Ostateczna koncepcja ma przyczynić się do uporząd
kowania bułgarskiego rynku prasowego zarówno pod kątem profilu, jak i geo
grafii rozwoju. 

Oblicze prasy 

Główne zadanie prasy bułgarskiej to mobilizacja społeczeństwa do realiza
cji aktualnego i długofalowego celu polityki partii, którym jest budownic
two socjalistyczne, a w perspektywie — ukształtowanie rozwiniętego społe
czeństwa socjalistycznego Ъ Bułgarii. Stąd też w gazetach dominują pro
blemy rozwoju kraju we wszelkich dziedzinach. 

Sprzyja tak pojętej roli prasy bardzo rozbudowana i aktywna sieć kores
pondentów. Większość gazet centralnych oraz radio i telewizja mają swych 
etatowych przedstawicieli we wszystkich okręgach. Ponadto niektóre dzien
niki (szczególnie Rabotniczesko Dęło) posiadają w wielu mniejszych miejsco
wościach korespondentów nieetatowych, którzy również regularnie zasilają 
redakcje. Wszystko to niezależnie od listów czytelników, które trafiają często 
do gazet — i to nieraz na pierwszą kolumnę. Stąd też serwis krajowy BTA 
jest w dużym stopniu uzupełniany przez lokalnych korespondentów, których 
ambicją jest wysłanie do swej gazety informacji wcześniej, nim się o niej 
dowie oficjalna agencja. I stąd też lektura dzienników bułgarskich przyno
si — przy tak skąpej powierzchni gazet — zaskakujące bogactwo wcale nie 
identycznych wiadomości z życia kraju. 

Tematyka zagraniczna w prasie bułgarskiej jest konsekwentnie ukazywana 
zgodnie z zasadą socjalistycznego internacjonalizmu — gdy mowa o krajach 
wspólnoty socjalistycznej, i proletariackiego internacjonalizmu — w odnie
sieniu do wydarzeń w pozostałych częściach świata. Oznacza to, że przy do-
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borze zamieszczanych materiałów jedynym kryterium jest korzyść, jaką mogą 
one przynieść dla umocnienia więzów przyjaźni z krajami wspólnoty i po
czucia solidarności z walką światowego proletariatu, a także dla przeciwsta
wienia się najszerzej pojętej dywersji ideologicznej imperializmu. 

Problematyka zagraniczna — osiągnięcia i niepokoje 

Czołowym tematem zagranicznym prasy bułgarskiej jest tematyka radziec
ka. Praktycznie nie ma numeru jakiegokolwiek pisma (łącznie z dziennikami), 
które by nie przynosiły artykułu, reportażu, wypowiedzi, recenzji czy omó
wienia dotyczącego ZSRR. Prasie bułgarskiej nie wystarczają już właśni ko
respondenci w Moskwie (w paru przypadkach są to zresztą kilkuosobowe 
biura przedstawicielskie). Wysyła więc ona korespondentów wędrownych, któ
rzy zatrzymują się po kilka tygodni w jednej miejscowości, zapoznają się 
wszechstronnie z jej życiem i stamtąd przesyłają korespondencje. Po jakimś 
czasie ci korespondenci przenoszą się w inne miejsce, najczęściej równie mało 
znane. Efekty, w sensie pogłębienia znajomości problematyki, uchwycenia 
rytmu przemian, oddania nastroju, lepszego poznania społeczeństwa radziec
kiego — są bardzo interesujące. Wiele reportaży dokumentalnych przypo
mina przy okazji ludzi, wydarzenia i miejscowości, związane z Bułgarią. 
Bardzo intensywna jest też współpraca prasy bułgarskiej z sofijskim biurem 
agencji „Nowosti", które zasypywane jest zamówieniami na materiały. Współ
praca ta przeradza się nierzadko w formy trwalsze. Od wielu już lat tygod
nik Techniczesko Dęło (organ odpowiednika naszego NOT) poświęca w każ
dym numerze dwie spośród sześciu kolumn dużego formatu wyłącznie 
na materiały o rozwoju techniki w ZSRR. Natomiast Weczerni Nowiny wy
dają raz na miesiąc dwukolumnową żywo redagowaną wkładkę radziecką, 
w której autorzy z ZSRR i Bułgarii piszą o różnych aspektach integracji 
obu krajów. 

Tematyka pozostałych krajów wspólnoty socjalistycznej pojawia się w więk
szość gazet rzadziej, zazwyczaj w związku z rocznicami czy świętami państwo
wymi. Wyjątkiem jest Rabotniczesko Dęło, które obecnie posiada własnych ko
respondentów w Berlinie i w Warszawie (z obsługą Czechosłowacji). Dzięki te
mu materiały z tych krajów ukazują się regularniej i bardziej wielostronnie 
przedstawiają życie w krajach wspólnoty. 

Zgodnie z zasadami polityki zagranicznej LRB prasa bułgarska poświęca 
także sporo uwagi krajom bałkańskim (choć dotąd poza BTA nie ma tam 
własnych korespondentów). Dysponuje ona bardzo dobrym i aktualnym serwi
sem informacyjnym o swych południowych sąsiadach — Grecji i Turcji, 
o czym nasi specjaliści tego regionu na ogół nie wiedzą. Drugim kręgiem zain
teresowań masowych środków przekazu są kraje Bliskiego Wschodu, z któ
rymi Bułgaria utrzymuje od lat wyjątkowo bliskie stosunki. 

Bułgarzy interesują się wydarzeniami międzynarodowymi. W swoim cza
sie czytelnik zaczynał lekturę gazety od ostatniej strony, bo na niej wówczas 
znajdowała się kolumna zagraniczna. Rabotniczesko Dęło — jako pierwsze 
w prasie bułgarskiej — wyciągnęło z tego wnioski. Na pierwszej stronie uka
zują się obecnie materiały informacyjne i komentarze o polityce zagranicznej 
zaliczane do najlepszych w prasie. 

• •— Zeszyty Prasoznawcze 



114 PRASA NA ŚWIECIE 

Nie jest ta ocena sprawą przypadku. Od lat najlepsze kadry kierowane są 
do działów zagranicznych. Wynikająca stąd przewaga jakościowa, a często 
i ilościowa komentarza zagranicznego, grozić ma nawet — zdaniem czołowych 
działaczy organizacji dziennikarzy — pewnym odwróceniem uwagi społeczeń
stwa od najważniejszych problemów wewnętrznych. 

Krytyka skuteczna i konkretna 

Byłem świadkiem wielu dyskusji w prasie bułgarskiej. Wiele z nich, jak np. 
o wychowaniu dzieci, wykorzystaniu wolnego czasu czy wyborze zawodu, nie 
budziło specjalnych namiętności. Ale np. kampania części prasy i telewizji 
przeciwko dość drastycznemu ograniczeniu prawa do legalnego przerywania 
ciąży (Bułgaria ma bardzo niski przyrost naturalny) zmusiła Ministerstwo 
Zdrowia do niemal całkowitego anulowania owego zarządzenia. Podobnie, ne
gatywne opinie rodziców wobec wprowadzenia wielostopniowej oceny ze spra
wowania stały się powodem wielu krytycznych artykułów, w których rezul
tacie już po dwóch miesiącach zrezygnowano z reformy. A trzeba pamiętać, 
że krytyka decyzji administracyjnych, często podejmowanych w oparciu o au
torytet partii, bywała w swoim czasie utożsamiana z niekoniecznie przychyl
nym stosunkiem do władzy ludowej. Zdarzają się wprawdzie jeszcze i dziś 
pojedyncze tendencje do hamowania krytycznych wypowiedzi prasy, prowa
dzi się jednak z nimi walkę. Pozytywnie ocenia się bowiem, że krytyka coraz 
częściej sięga źródeł bolączek i zaniepokojenia ludności. Że tak właśnie jest, 
duża w tym zasługa osobista I sekretarza КС Bułgarskiej Partii Komuni
stycznej Todora Żiwkowa. 

„W swoim czasie — oświadczył przywódca partii i państwa na spotkaniu 
z satyrykami (1974 r.) — przychodzili do mnie towarzysze i uprzedzali, że np. 
telewizja poszła za daleko w krytyce, że dała się wciągnąć itd. Na to im po
wiedziałem — nic w tym złego, towarzysze, czegóż to mamy się bać! Ludzie 
znają nasze słabości i bez krytyki w telewizji, bez pokazywania im tego na 
ekranie. Lepiej, żeby wszyscy widzieli i słyszeli taką krytykę, niżby mieli 
o tym szeptać po kątach. Lepiej, gdyż otwarte pokazanie naszych słabości po
maga w ich przezwyciężaniu." 

Dowodem oficjalnego poparcia krytyki prasowej jest stworzenie wspomnia
nej już komórki w Komitecie Prasy. Część spełnianych przez komórkę funkcji 
wykonują sekretariaty prasowe w urzędach i instytucjach. Istnieją one np. 
w większości ministerstw (choć zaledwie kilka spośród stanowisk sekretarzy — 
radców prasowych obsadzonych jest na razie przez zawodowych dziennikarzy, 
członków ZDzB, a jeszcze mniejszą ich liczbę kierownictwa instytucji wyko
rzystują zgodnie z przeznaczeniem), a jednym z ich zadań jest współpraca 
z organami kontroli państwowej. 

Pewnym hamulcem jest brak dokumentu prawnego, jasno określającego 
obowiązki, terminy i sposób reakcji na krytykę prasową. Przypuszcza się, że 
problem ten ureguluje przygotowywana ustawa prasowa. Dopóki jej nie ma, 
stosuje się odpowiedni paragraf dekretu b. Prezydium Zgromadzenia Ludowe
go o zażaleniach, sygnałach i wnioskach. Innymi słowy, wszelka publikacja 
krytyczna uważana jest za zażalenie i należy na nią udzielić odpowiedzi 
w ciągu miesiąca. 
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Tradycja prasy bułgarskiej wymaga, aby krytyka była „konkretna", to zna
czy ujawniała pełne nazwisko (w telewizji — też oblicze) osoby, stawianej pod 
pręgierzem. Taka krytyka bywa bardziej dotkliwa, ale też i reakcja osób za
interesowanych — gwałtowniejsza. Dziennikarzowi, który nie dysponuje wa
runkami do przeprowadzenia drobiazgowego śledztwa, zdarzyć się czasami 
może jakiś błąd czy luka w publikacji. Wykorzystują to osoby skrytykowane 
dla skompromitowania całego materiału. 

Krytyka ministerstw czy innych władz administracyjnych nie jest w Buł
garii zjawiskiem wyjątkowym. Tego typu publikacje spotykają się z popar
ciem kierownictwa Związku Dziennikarzy, które od lat zabiega o to, by kry
tyka gazet okręgowych miała wyraźnego adresata, jeśli trzeba — na szczeblu 
najwyższym, przede wszystkim jednak — we władzach i instytucjach lokal
nych. 

To ostatnie wszakże nie jest sprawą prostą. Realizacja żądań własnej re
dakcji, stale domagającej się zwiększenia ilości materiałów krytycznych, pro
wadzi czasem do konfliktu korespondenta z niektórymi członkami władz okrę
gu, zainteresowanych w tym, by w centralnych środkach przekazu kształto
wał się pozytywny obraz ich terenu. 

Korespondenci — po nowemu 

Zadania korespondenta terenowego gazety centralnej są w Bułgarii szcze
gólnie odpowiedzialne. Jak określił to jeden z nich na łamach organu zawo
dowego dziennikarzy, korespondent musi posiadać trzy zasadnicze cechy: być 
działaczem politycznym, reprezentować dobry poziom fachowy w dziedzinie, 
w której specjalizuje się jego gazeta, oraz dobrze pisać. 

W warunkach bułgarskich wykształciła się także grupa pośrednia między 
korespondentami etatowymi a honorowymi. Są to ludzie przesyłający kore
spondencję z mniejszych miejscowości, wsi i zakładów pracy, którzy poza 
okresowymi premiami nie otrzymują w zasadzie honorarium ani innego sta
łego wynagrodzenia za tę pracę. Uważani są jednak za niezawodowych dzien
nikarzy i pozostają w ścisłym kontakcie z redakcją. 

Ciekawą, świadczącą o głębokim szacunku redakcji do swych honorowych 
współpracowników formą działania, jest stosowana przez redakcję Narodnej 
Armii zasada przesyłania indywidualnej oceny każdej korespondencji, która 
nie została zakwalifikowana do druku oraz udzielania ich autorom rad i wska
zówek, jak należałoby taką korespondencję przygotować w przyszłości. 

W rezultacie współpracy korespondentów honorowych wzrasta zaintereso
wanie gazetą i popyt na nią, chociaż — o czym dalej — nie stanowi to głów
nego przedmiotu troski redakcji. Jeszcze w roku 1970 redakcja Narodnej Mła-
deży stwierdziła, że w miejscowościach, w których posiada swych korespon
dentów, pismo ma o wiele więcej czytelników niż w innych miastach i osie
dlach. 

Niektóre redakcje centralne oraz liczne gazety okręgowe podtrzymują też 
zainteresowanie masowym ongiś ruchem korespondentów robotniczych i chłop
skich. Niemniej, spotkałem się z opinią (m. in. w redakcji Rabotniczesko Dęło), 
że ruch korespondentów w dawnych swych formach już się przeżył, wzrósł 
bowiem poziom intelektualny robotników i chłopów, którzy domagają się dziś 

8« 
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materiałów pogłębionych i przygotowanych przez fachowych dziennikarzy. 
Natomiast ogromną wagę przywiązuje się nadal do wytkorzystania listów 
czytelników. 

Listy — kopalnia materiałów 

Są to materiały obfite. Najwięcej listów (25 tys. w r. 1973) otrzymuje Trud, 
przy czym większość to prośby o najrozmaitsze porady związane z pra
wem pracy. Opinie tej gazety mają ogromny autorytet i odpowiedzi udziela
ne przez prawników redakcyjnych stanowią nieraz argument w procesach 
sądowych. 

Trud nie ma wśród dzienników bułgarskich największego nakładu. Zaufanie, 
jakim obdarzają go czytelnicy, wynika więc z kompetencji pisma w zakresie 
tej tematyki, a także z troski przejawianej wobec listów czytelników. Każdy 
bowiem z tysięcy listów otrzymuje odpowiedź. Najczęściej listowną, ale sporo 
z nich — bezpośrednio w gazecie, w jednej z pięciu prowadzonych przez Trud 
rubryk z listami. 

Istnieje więc tam stała, niemal codzienna rubryka porad prawnych. Ponadto 
głosy czytelników wykorzystywane są w poszczególnych materiałach opraco
wanych na podstawie listów oraz w rubryce „Wesoły listonosz", gdzie redakcja 
komentuje żartobliwie niewłaściwą reakcję instytucji na przekazane im sy
gnały czytelników. In extenso ukazują się natomiast dwa razy w tygodniu 
w rubryce „Listy czytelników", zaopatrywane w satyryczne rysunki jako prze
rywniki. Stosowana jest także praktyka drukowania listów wraz z jednocze
snym komentarzem odpowiedniego ministra, jego zastępcy czy generalnego dy
rektora zjednoczenia. 

Rabotniczesko Delo otrzymało w r. 1973 tylko o 1 tys. listów czytelników 
mniej niż Trud, ale aż o 6 tys. więcej niż dostało ich w 1972. Z liczby tej 
w r. 1972 bezpośrednio wykorzystano w gazecie 450 listów. Organ partii dru
kuje je również w postaci tzw. sygnałów, odpowiedzi czytelnikom czy regular
nych przeglądów problemowych. Wiele rubryk w całości redaguje się na pod
stawie listów, a raz w miesiącu zestawiana jest z nich cała kolumna infor
macyjno-interwencyjna. 

Niezależnie od kontaktu korespondencyjnego czytelnicy mogą osobiście 
przedstawić swoje czy ogólniejsze problemy w redakcjach gazet. W tym celu 
utworzono tzw. biura przyjęć, rejestrujące głównie skargi i zażalenia. W roku 
1973 zarówno Rabotniczesko Delo jak i Trud za pośrednictwem biur przyjęły 
i udzieliły pomocy każde ok. 6 tys. czytelnikom. Rozwinięciem tej formy była 
inicjatywa Truda w postaci wyjazdów prawników redakcyjnych do zakładów 
pracy oraz zbliżona akcja przeprowadzona przez Rabotniczesko Delo — uru
chamianie tzw. tymczasowych biur przyjęć kolejno w okręgach. W ciągu jed
nego tygodnia przychodzi do takich biur 400—500 osób, co świadczy — jak 
podkreślał artykuł wstępny gazety — iż w niektórych radach narodowych 
wadliwie pracują wydziały skarg i zażaleń. Po ukończeniu akcji instytucje 
polityczne i państwowe okręgu analizują przy udziale pracowników redakcji 
zgłoszone skargi i podejmują decyzje. 

Podobnej analizy dokonuje się w redakcji, która czuwa następnie nad spo
sobem załatwienia zażaleń. 
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Sensacja, protokół, atrakcyjność 

Prasa bułgarska nie publikuje kroniki wypadków am informacji kryminal
nych. Jeśli takie wydarzenie znajdzie drogę do gazety codziennej, to powodem 
jest zazwyczaj chęć spopularyzowania szlachetnego postępku, w lakonicznych 
zaś sprawozdaniach z sali sądowej kładzie się nacisk na surowość kar, głów
nie za zagarnięcie mienia społecznego. Wyłom w tej zasadzie uczyniła w ostat
nich latach prasa tygodniowa, szczególnie Anteny i Pogled, drukując m. in. 
artykuły poświęcone przypadkowi gwałtu zbiorowego, przejawom chuligań
stwa, prostytucji i narkomanii. Cieszyły się one sporym zainteresowaniem 
społeczeństwa, chociaż traktowały te sprawy w kategoriach jak najdalszych 
od sensacji, może nawet nieco przesadnie usiłując od razu określić wszystkie 
złożone motywy społeczne i obyczajowe przestępstw i konfliktów oraz pro
ponując gotowe recepty zaradcze. 

Kilka jeszcze słów na temat łatwo dostrzegalnych różnic między prasą 
bułgarską a naszą. Powieści czy w ogóle dłuższe utwory w odcinkach za
mieszczają raczej tygodniki, rzadko zaś dzienniki. W r. 1973 fachowy organ 
dziennikarzy opublikował nawet dłuższą wypowiedź pod hasłem: „Słowo 
«c.d.n.» winno zniknąć z naszych gazet", pióra wybitnego i zasłużonego we
terana publicystyki. Mimo że powieści w prasie bułgarskiej przedstawiają nie
mal wyłącznie bohaterów walk o wyzwolenie narodowe czy społeczne bądź 
pracowników aparatu bezpieczeństwa, forma ta została zaatakowana jako 
„rozwijająca zły smak czytelników" (autor ma tu na myśli tzw. powieści 'kry
minalne) oraz generalnie szkodliwa — dla pisma, gdyż zajmuje cenne miej
sce, i dla czytelnika, gdyż dostarcza mu utwór poszatkowany na części. 

Autor nie wziął przy tym pod uwagę wzrostu poczytności i konkurencyjno
ści gazet, które zamieszczają powieści odcinkowe. Sam zresztą w tymże arty
kule przypomina ogromne powodzenie dziennika Zora z początku lat dwu
dziestych, który z chwilą rozpoczęcia druku „Opowieści z tysiąca i jednej 
nocy" zwiększył nakład z 12 do 120 tys. egz. Występując zaś na rzecz lepszego 
wykorzystania skąpego miejsca w gazecie, pominął całe kolumny (szczególnie 
w gazetach okręgowych), na których kierownictwa szpitali, szkół, przedsię
biorstw i instytucji ogłaszają przed świętami państwowymi swe najlepsze ży
czenia pod adresem podległego personelu. Natomiast faktycznych ogłoszeń 
handlowych, małych inseratów itp. jest bardzo mało w prasie bułgarskiej. 
Wyjątek stanowią stołeczne Weczerni Nowiny, które zamieszczają ogłoszenia 
drobne, a także drukują osobną wkładkę ogłoszeniową. 

O zaniedbaniu czy nieodczuwaniu potrzeby konkurencyjności, o braku 
bodźców do wyścigu o zyskanie nowych czytelników (w praktyce zbytecznego, 
skoro istniejące nakłady i tak nie zaspokajają zapotrzebowania) świadczy też 
skąpa informacja o programach imprez. Dzienniki drukują w zasadzie tylko 
raz w tygodniu 7-dniowy program teatrów, innego dnia — kin, jeszcze inne
go — koncertów czy telewizji. W pozostałe dni podawany jest tylko program 
telewizji (na dziś i jutro) i radia (tylko na jutro), a to ze względu na długą 
drogę gazety do czytelnika. 

Innym przykładem tej postawy jest dość stereotypowy charakter niektórych 
materiałów typu protokólarnego wraz z ogólnikowymi tytułami (np. „W Ko
mitecie Centralnym", „W Radzie Państwa", „W Radzie Ministrów", „Wysokie 
odznaczenia"), które w tej postaci prawie zawsze (choć bywają wyjątki) po-
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wtarzają wszystkie gazety w ślad za BTA. Trzeba jednak stwierdzić, że wła
śnie z BTA w początkach 1974 r. wyszła inicjatywa, by zwrócić się do wła
ściwych czynników o przedyskutowanie i zmianę formalistycznego charakteru 
informacji oficjalnej na rzecz rozszerzonej i pogłębionej charakterystyki da
nego wydarzenia. Na plenum zaś ZDzB naczelny redaktor Truda proponował 
zwolnienie niektórych pism z obowiązku zamieszczania materiałów typu pro
tokólarnego, by zlikwidować wrażenie monotonii w prasie. Wspomnijmy tu, 
że wystąpił on przy tej okazji na rzecz publikowania przez niektóre gazety 
na bieżąco oceny wydarzeń międzynarodowych niejako na rachunek i odpo
wiedzialność samych redakcji, bez traktowania tych opinii jako wykładni
ka polityki państwa. Uniknie się wtedy — argumentował — niebezpieczeń
stwa próżni ideologicznej, powstającej do czasu sprecyzowania oficjalnego 
stanowiska w niektórych sytuacjach konfliktowych. 

Od kolegium do prowadzącego numer 

Każde czasopismo bułgarskie jest firmowane przez kolegium redakcyjne. 
Podobnie jak u nas, jest to ciało doradcze redaktora naczelnego i nie posia
da prawa podejmowania uchwał. Niewielka aktywność tego organu była 
przedmiotem krytyki kilku artykułów dyskusyjnych w Byłgarskim Żurnali
ście. Niemniej, kolegium jest płaszczyzną stałych kontaktów różnych działów 
i służb redakcji, tu też dyskutowane są istotne dla pisma problemy. Na ko
legium rodzą się lub konkretyzują inicjatywy gazety, głównie w węzłowej 
problematyce ekonomicznej. 

Jednym z istotnych zadań kolegium jest planowanie gazety. Jest to czynnik 
o dużym znaczeniu. Tak np. kolegium gazety Rabotniczesko Delo zatwierdza 
miesięczny plan pracy, który jest podstawowym planem redakcji, uzupełnia
nym o fragmenty wcześniej zaplanowanych kampanii, związanych z ważnymi 
wydarzeniami politycznymi lub rocznicami, oraz o plany wycinkowe, powsta
jące po ważniejszych posiedzeniach КС ВРК. 

Kolegium zbiera się ponadto codziennie (wraz z I zastępcami kierowników 
działów i dyżurną ekipą bieżącego numeru) dla oceny wydania już wydru
kowanego oraz zatwierdzenia ostatecznego planu numeru następnego. Osta
tecznego, gdyż kwadrans wcześniej zbiera się sekretariat redakcji, by ustalić 
orientacyjnie treść trzech kolejnych numerów. 

Dyżurna ekipa numeru to zespół (przykład — Rabotniczesko Delo) nader 
liczny, obejmujący 8 albo i więcej osób. Składa się z członka kolegium redak
cyjnego jako kierownika ekipy, 2 redaktorów — pomocników (z których co 
najmniej jeden jest zazwyczaj I zastępcą kierownika któregoś z działów), dy
żurnego zastępcy sekretarza (który numer prowadzi na bieżąco), dyżurnego 
metrampaża, pracownika działu krajowego czyli według nomenklatury buł
garskiej — działu informacji wewnętrznej (jest to przeważnie dziennikarz 
sportowy), jednego redaktora z działu zagranicznego i jednego z działu 
dokumentacji. Do obowiązków tego ostatniego należy m. in. sczytanie wszyst
kich kolumn i sprawdzanie danych, nazw i funkcji. 
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Długa droga do czytelnika 

Piętą Achillesa prasy bułgarskiej są drukarnie i papier. Sofijskie drukar
nie, z których wychodzi większość gazet centralnych, są już mocno przesta
rzałe i zużyte. Nie lepszy jest stan drukarni okręgowych. Ma to ulec zmianie 
w następnym planie 5-letnim, a decyzja Biura Politycznego КС BPK prze
widuje między innymi zbudowanie w tym okresie centralnej drukarni dla 
pism Rabotniczesko Delo i Narodna Mładeż w Sofii oraz jej 3 filii w kraju, 
co umożliwi rozpoczęcie zdecentralizowanego druku centralnego organu BPK. 
Gazety okręgowe, składane nadal w miejscu wydania, drukowane już będą 
w bazach międzyokręgowych, które wyposaży się w nowoczesne maszyny 
rotacyjne. 

Obecnie druk dziennika trwa całą noc i kończy się nieraz po godz. 7 rano. 
Warunki poligraficzne są obiektywną przyczyną (a także niekiedy wymówką) 
dla niedotrzymywania harmonogramu druku. Według analizy sporządzonej 
na 20 października 1973 stwierdzono opóźnienie 208 tytułów, m. in. z tego 
powodu, że pierwsze półrocze wykorzystywano na wyrównanie zaległości za 
ubiegły rok. Tak np. redakcja czasopisma Byłgarski Ezik (Język Bułgarski) 
jeszcze we wrześniu 1973 wydawała ostatni numer za 1972 r. Z kolei opóź
nienia numerów czasopism fachowych za sierpień i wrzesień 1973, w których 
firmy uczestniczące w Międzynarodowych Targach Płowdiwskich (odbywają
cych się we wrześniu 1973) zamieściły „dewizowe" ogłoszenia zachęcające do 
odwiedzenia ich pawilonów, przyniosły poważne straty. Zagraniczni inserenci 
odmówili zapłaty za ogłoszenia, które ukazały się w grudniu. 

Na początku .1974 Komitet Prasy wydał zarządzenie o zapewnieniu regu
larności ukazywania się gazet czasopism. Wprowadza ono obowiązek doma
gania się odpowiedzialności za nieprzestrzeganie harmonogramu. Jeśli winę 
ponosi redakcja — wtedy ona płaci karę, w przypadku zaś powtarzania się 
podobnych sytuacji stoi przed groźbą zmiany częstotliwości ukazywania się; 
jeśli wina leży po stronie drukarni — to Komitet Prasy obniża premię całej 
załodze. 

Według danych UNESCO, pod względem zużycia papieru gazetowego Buł
garia znajduje się na 16 miejscu w Europie. Sytuację papierniczą cechuje 
brak stabilności. W r. 1973 tygodnik Pogled zaczął przejściowo wychodzić 
w zmniejszonym formacie i nakładzie, gdyż wyczerpały się rezerwy papieru 
dostosowanego do jego formatu. Wiosną 1974 r. dzienniki sofijskie musiały 
na jakiś czas ograniczyć się do pięciu wydań tygodniowo, zaś od jesieni tego 
roku Rabotniczesko Delo zmniejszyło objętość numeru poniedziałkowego do 
4 stron. W chwili obecnej buduje się w Bułgarii kilka zakładów celulozo-
wo-papierniczych (nad jednym z nich ZDzB objął patronat i sprawuje go 
bardzo aktywnie, korzystając z masowych środków przekazu dla usunięcia 
przeszkód hamujących sprawny przebieg budowy), a stopniowe oddawanie ich 
do użytku zapewne wpłynie na złagodzenie sytuacji. 

Wiele czynników sprawia, że mimo wysiłków dziennikarzy serwis infor
macyjny gazet bułgarskich nie może jeszcze sprostać wymogom aktual
ności. Bariera druku powoduje, że przeważająca część czytelników otrzymuje 
informacje o wydarzeniach przeciętnie po 20 godzinach, a z wyjątkiem nie
znacznej części nakładu przeznaczonego dla centralnej części stolicy gazety 
nie są w stanie włamać informacji o wydarzeniach, które nastąpiły między 
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godz. 20 a 22 czasu bułgarskiego (koledzy z PAP wiedzą, ile jeszcze infor
macji spływa między 6 a 8 wieczorem GMT!). 

Największa część nakładu przeznaczonego na prowincję, bo ok. 63%, do
ciera do czytelnika dopiero późnym popołudniem i wieczorem. Następnego 
dnia — dalsze 7% oraz znaczna część tego, co nadeszło poprzedniego dnia 
po południu, kiedy listonosze zakończyli .pracę. I wreszcie trzeciego dnia — 
reszta. Plenum КС ВРК z lutego 1974 zaleciło stworzenie w latach na
stępnej pięciolatki warunków doręczania wszystkich gazet w całym kraju już 
w dniu ukazania się. Rabotniczesko Dęło ma być nawet doręczane w godzi
nach przedpołudniowych, jednakże będzie to możliwe dopiero po wprowadze
niu wspomnianego systemu druku zdecentralizowanego. 

Wydaje się, że jedną z przyczyn trudności jest nikły udział sprzeda
ży kioskowej w kolportażu prasy. W prenumeracie rozchodzi się 80% całej 
prasy. Ale tylko 17% abonentów — to instytucje. Prawie cała reszta to 
pracownicy fabryk, biur i uspołecznionych gospodarstw rolnych. 

W tej sytuacji wiele kiosków czynnych jest tylko przez krótki czas, tj . 
w chwili sprzedawania niewielkich zresztą nadziałów dzienników i tygodni
ków centralnych. Odkładanie gazet dla stałych klientów jest surowo zabro
nione. W niedzielę niemal wszystkie kioski są zamknięte i choć tego dnia 
ukazuje się kilka dzienników stołecznych, z góry planuje się wtedy minimal
ny nakład. 

Zrozumiałe więc, że i sieć kiosków nie jest nadmiernie rozbudowana. 
W całym kraju jest ich ok. 900 (dane z r. 1972, ale różnice wobec obecnego 
okresu nie są wielkie), z których tylko 2/3 podlegają centrali kolportażu ,RP" 
(Rozpowszechnianie prasy). Milionowa stolica, skupiająca niemal ósmą część 
ludności kraju, ma 200 kiosków i punktów sprzedaży gazet, przy czym wła
dze dzielnicowe nie wydają zezwoleń na sprzedaż gazet w przejściach pod
ziemnych, a także usuwają kioski z wielu ulic w trosce o likwidację „handlu 
straganiarskiego". Jedną z przyczyn jest, być może to, iż 95% kioskarzy 
w Bułgarii pracuje na prowizji (co tu jest sytuacją zupełnie wyjątkową), 
sprzedając towar na swój rachunek i ryzyko. Dopiero niedawno zostali oni 
w zasadzie zrównani z innymi ludźmi pracy w zakresie świadczeń z ubezpie
czenia społecznego. 

Niedostatki obecnego systemu kolportażu najbardziej niepokoją samych 
dziennikarzy. Ostatnia wersja projektów reorganizacyjnych przewiduje po
wstanie państwowego kolportażu z wielostopniową strukturą terytorialną. 

Opinie 

Badanie bazy czytelniczej i opinii czytelników zaczęło się w Bułgarii sto
sunkowo niedawno *). Po raz pierwszy dokonało tej próby na własny użytek 
Kooperatywne Selo (1969 г.), następnie zaś Naukowo-Badawczy Ośrodek 
Dziennikarstwa przy ZDzB sporządził analizy bazy czytelniczej tygodnika 
Uczitelsko Dęło (Sprawa Nauczycielska) i gazety Dunawska Prawda w Ruse. 
Później dokonał on takiej analizy dla 13 okręgowych gazet łącznie, a Ośrodek 

*) Por. artykuł Ch. B o n e w a i J. W e n e d i k o w a : Metodologiczne uwagi o badaniach 
nad prasą w Bułgarskiej Republice Ludowej. Zeszyty Prasoznawcze 1973 nr 3 (57). 



PRASA NA ŚWIECIE 121 

Naukowy Komitetu Prasy — dla całego bułgarskiego rynku czytelniczego. 
Dwie te ostatnie analizy mają jednak, zdaniem dziennikarzy, zbyt uogólnia
jący charakter. 

Dla prasy centralnej pewną informację dają rezultaty ankiety sporządzonej 
w r. 1970 przez Narodną Mladeż. Wynika z niej, że czytelnicy tego pisma naj
bardziej interesują się tematyką zagraniczną, a wśród gatunków dziennikar
skich na pierwszym miejscu stawiają informację, na ostatnim zaś — artykuł 
wstępny. 

Bardziej pogłębionej analizy czytelnictwa gazety prowincjonalnej dostar
czyło badanie Dunawskiej Prawdy z 1972 r. Według tej analizy trzy czwarte 
odbiorców czytuje ową gazetę przede wszystkim dla wiadomości lokalnych, 
a połowa czytelników oświadczyła, że informacje międzynarodowe czerpie 
z innych środków przekazu. Ankietę przeprowadzono wśród 1700 osób za
mieszkałych w 613 miejscowościach okręgu Ruse. Analizując wyniki wydzie
lono grupę respondentów, liczącą 40—44°/o, z gazety zadowoloną i udzielającą 
na wszystkie pytania pozytywnych odpowiedzi. Tylko w jednym wypadku 
grupa ta wyraźnie zmniejszyła się, a nastąpiło to przy pytaniu, czy gazeta 
zmusza do myślenia i sformowania własnego stosunku do przedstawianych 
faktów (34,4% — tak, 8,6°/o — nie, reszta, tj. większość — bez własnego zda
nia). Natomiast 15 czytelników krytykowała spóźnioną informację, 1/4 uwa
żała, że gazeta pisze o rzeczach znanych już powszechnie wcześniej, 13%> — że 
krytyka na jej łamach jest nieobiektywna i niekonkretna, a 11,SVo było zda
nia, iż pismo unika problemów trudnych i kontrowersyjnych. 

Najciekawsze w tej ankiecie jest podsumowanie autorów opracowania — 
grupy socjologów. Stwierdzają oni, że część czytelników, która udzieliła od
powiedzi negatywnych, należy do czołówki czytelniczej pod względem wy
kształcenia, wieku i przynależności partyjnej i na tę grupę {choć znajduje 
się ona na razie w mniejszości) należy ukierunkować rozwój gazety. We wnio
skach socjologowie proponują na pierwszym miejscu ulepszenie informacji 
i komentarza zagranicznego, a w dalszej kolejności m. in. zwrócenie więk
szej uwagi na problematykę stosunków między ludźmi oraz stylu i metod 
kierowania. 

A jak ocenia prasę bułgarską kierownictwo BPK? Aż do lat sześćdzie
siątych na zjazdach partii i posiedzeniach plenarnych КС stale zwracano 
uwagę na niewystarczające powiązanie propagandy z życiem. Później ocena 
ta uległa zmianie. „Nie drukujemy już artykułów — pisał kierowniczy dzia
łacz partyjny w prasie bułgarskiej, Georgi Boków {Problemy Pokoju i So
cjalizmu 1974 nr 11) — które byłyby naszpikowane cytatami w cudzysłowach 
lub bez." Zadania prasy i innych środków przekazu są wyraźnie określone. 
„Nasza prasa, radio i telewizja nie są środkiem zabawiania nudzących się 
pań i panów, nie są organami pustej sensacji i fałszywej atrakcyjności, lecz 
ideową bronią dla wychowania ludu i poszerzenia jego horyzontów" (Boków, 
Oteczestwen Front z 11 V 1973). Co zaś do treści, to — według tegoż autora — 
„każdy artykuł bez względu na to, jakie zagadnienie porusza, powinien mieć 
wyraźny kierunek polityczny: łączyć analizowany problem z polityką partii, 
określać jego miejsce w walce o zbudowanie nowego społeczeństwa. Prasie 
komunistycznej nie jest właściwa zwykła rejestracja faktów, z entuzjazmem 
popiera wszystko co nowe, postępowe i z najwyższym oburzeniem potępia 
zjawiska negatywne". 
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Wreszcie uchwała tzw. lutowego plenum КС ВРК (z 1974 г.), poświęconego 
zagadnieniom ideologicznym, stawia przed masowymi środkami przekazu za
danie „zdecydowanego podwyższenia poziomu zawodowego i twórczego", li
kwidacji przejawów niedostatecznej elastyczności, słabej operatywności i ofen-
sywności, powierzchowności, monotonii i szablonu oraz podniesienie wymagań 
w zakresie jakości publikowanych analiz, stosowanie bogatszego języka i sty
lu, a także — echa niedawnej dyskusji — zaleca wzmożenie troski o podnie
sienie poziomu komentarzy. Uwagi te adresowane są zarówno do prasy jak 
i radia oraz telewizji. Wspomniane plenum zaleciło też poszerzenie różnych 
form integracji między masowymi środkami przekazu. Oznacza to, co uwy
puklone zostało zresztą na poświęconej temu tematowi konferencji teoretycz
nej w Sofii na początku 1973 г., bliższą ich współpracę i podejmowanie wielu 
wspólnych inicjatyw. 



Zeszyty PRASOZNAWCZE 
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KAZIMIERZ SMOGORZEWSKI 

PRASA W WIELKIEJ BRYTANII (cz. II) 

(Korespondencja własna) 

Obecny stan londyńskiej prasy codziennej 
W 1930 Anglik, Walijczyk czy Szkot miał w Londynie do wyboru 15 dzien

ników porannych i trzy popołudniowe; w styczniu 1975 mógł wybierać tylko 
miedzy dziewięcioma12) dziennikami porannymi i dwoma popołudniowymi. 
Pomimo spadku liczby dzienników suma nakładów podniosła się jednak z oko
ło jedenastu milionów do z górą szesnastu — aczkolwiek tymczasem zjawiła 
się poważna konkurencja w postaci radia i telewizji18). Dwa nowe środki 
audiowizualne nie zredukowały nakładów dzienników, ale niewątpliwie ogra
niczyły wpływ prasy na opinię publiczną, choć ani radio, ani telewizja miej
sca słowa drukowanego nie zajmą. Po pierwsze dlatego, że verba volant — 
scripta manent; po drugie, ponieważ dyskusje radiowe czy telewizyjne na 
tematy złożone są z natury rzeczy powierzchowniejsze od prasowych rozwa
żań i analiz. 

Abraham Lincoln powiedział raz w rozmowie z korespondentem londyń
skiego Timesa, że jego organ jest „jedną z największych potęg na świecie" 
i dodał, pewnie przymrużając oko, że „potężniejsze jest tylko Mississippi". 
W połowie XIX w. było w tym powiedzeniu sporo prawdy. Times miał tylko 
dziesięciu redaktorów naczelnych w ostatnich 140 latach, a najdłużej — bo 
w okresie 1841—1877 — zajmował to stanowisko John Thadeus Delano. Był 
to pierwszy redaktor naczelny w nowoczesnym tego słowa znaczeniu. Sam 

12) „Newspaper Press Directory" na rok 1974 podaje, że w Londynie wychodzi 
14 dzienników porannych, bowiem do prasy politycznej dołącza Sporting Life 
oraz specjalistyczne gazety: Lloyd's List, Industrial Daily News (giełda towaro
wa), Morning Advertiser (świat firm ogłoszeniowych) i Public Ledger (infor
mator dla drobnych kupców). Warto tu dodać, że czasu drugiej wojny świato
wej wychodziły w Londynie trzy dzienniki w językach obcych: France (w la
tach 1940—1945), Dziennik Polski (założony w 1940, istniejący do dziś) oraz 
Jidisze Cajtung (założona na początku XX w. a zamknięta z braku czytelni
ków w 1950). 
18) W 1974 było w W. Brytanii 40 milionów odbiorników radiowych oraz 18,5 
milionów abonentów telewizji. 
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pisał mało, ale kierował zespołem redakcyjnym dbając o literacki poziom 
pisma, o ścisłość i bogactwo informacji oraz o odpowiedzialność w formuło
waniu sądów. Gdy w 1852 lord Derby, ówczesny premier i przywódca tory-
sów, zarzucił Timesowi, że jest nieodpowiedzialny, Delano replikował w ar ty
kule wstępnym, że odpowiedzialność prasy różni się od odpowiedzialności 
rządu: „Zadania i obowiązki tych dwóch sił politycznych są na ogół od sie
bie niezależne, a czasami wręcz sobie przeciwne". 

Mógł tak Times przemawiać z górą sto lat temu, ale dziś nikomu nie 
przyszłoby do głowy porównywać wpływy Timesa do potęgi ol'man river. 
Ten najstarszy dziennik londyński cieszy się nadal największym wśród czte
rech organów elitarnych autorytetem chyba głównie dlatego, że stojąc na 
straży ustroju kapitalistycznego i systemu rządów parlamentarnych, nie jest 
partyjnie zaangażowany, że chętnie udziela głosu politykom i publicystom 
różnych przekonań. Tego charakteru Timesa nie obniżył jego obecny właści
ciel lord Thomson " ) , już drugi kanadyjski self-made man na Fleet Street, 
najbogatszy wśród pięciu właścicieli londyńskich dzienników, ale bez poli
tycznych ambicji. 

W 1953 Roy Thomson przeniósł się z Toronto do Edynburga, żywił bo
wiem sentymentalne przywiązanie do Szkocji, skąd jego pradziad wywędro-
wał do Kanady. Kupił Scotsmana oraz zainwestował sporo gotówki w Scot
tish Television. W sześć lat później przeniósł się do Londynu, zakupując od 
już chorego lorda Kemsleya całą sieć jego 32 dzienników prowincjonalnych 
oraz londyński Sunday Times. Niski, krępy, krótkowidz, z nieodłącznym 
uśmieszkiem zadowolenia na różowym obliczu, Thomson nie kryje, że jego 
głównym celem życiowym było i jest zarabiać pieniądze: „Moim redaktorom 
naczelnym (powiada) pozostawiam swobodę wyrażania ich politycznych po
glądów z jednym tylko zastrzeżeniem — aby redagowana przez nich gazeta 
była dochodowa. Osobiście (dodaje rozbrajająco) jestem konserwatystą, bo
wiem mam co konserwować". 

Największą ambicją Thomsona było posiąść Timesa. W 1966 Times bił tyl
ko 260 000 egzemplarzy i tracił rocznie 250 000 fs. Nowy „tycoon", zwany na 
Fleet Street „Uncle Roy", nabył Timesa w 1967 od Gavina Astora, starsze
go syna lorda Astora of Hever. Wiedział, że kupuje przedsiębiorstwo defi
cytowe, ale pochlebiała mu myśl, że właśnie on, były kupczyk-domokrążca 
z Toronto, staje się panem Timesa. Redaktorem naczelnym swych wydawnictw 
mianował Denisa Hamiltona, b. redaktora Sunday Timesa. Redaktorem na
czelnym Timesa został William Rees-Mogg (ur. 1928), który w latach 1956 
i 1959 kandydował bez powodzenia do Izby Gmin jako konserwatysta. Thom
son pieniędzy nie żałował, więc Times się odmłodził. Rees-Mogg wprowadził 
codzienny dodatek finansowo-ekonomiczny oraz sobotni dodatek literacki I5), 
unowocześnił łamanie i zniósł anonimowość współpracowników. Z wyjąt
kiem wstępnych komentarzy redakcyjnych i... nekrologów wszystkie arty-

u) Roy Herbert Thomson (lord Thomson of the Fleet) urodził się 5 czerwca 
1894 w Toronto, w Kanadzie, jako syn fryzjera. Po krótkim i powierzchownym 
wykształceniu imał się różnych zawodów, a zaczął zarabiać jako sprzedawca 
radiowych odbiorników. Gdy się skończyła druga wojna światowa, Thomson 
posiadał kilka nadawczych stacji radiowych oraz około 30 lokalnych dzien
ników — od Ontario do Florydy. 
łS) Tygodniki Times Literary Supplement, Times Educational Supplement oraz 
Times Higher Educational Supplement wychodzą od lat jako pisma niezależne. 
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kuły, krytyki kulturalne i korespondencje z zagranicy podpisuje się. W 1970 
nakład Timesa podniósł się do 437 000, lecz roczny deficyt wzrósł do miliona 
funtów szterlingów. Zarządzono szereg oszczędności, ale nakład począł spa
dać i w 1974 wynosił 351000. W czerwcu tegoż roku Times przeniósł się 
z Old Printing Square do dawnego, lecz rozbudowanego i zmodernizowanego 
gmachu Kemsleya przy Gray's Inn Road, nazwanego przez Thomsona New 
Printing House. Tu pod jednym dachem mieszczą się Thomson Organisation, 
jej wszystkie redakcje oraz nowoczesna drukarnia. 

Lord Thomson cieszy się dobrym zdrowiem, choć liczy sobie lat 81. W roz
mowie ze współpracownikiem Guar dianą w sierpniu 1974 przepowiedział, że 

Lord Thomson of the Fleet (Roy 
Herbert Thomson), ur. w 1894 r. Fot. 
BIS, London 

ze względów finansowych jeden z dwóch elitarnych dzienników londyń
skich — albo Times, albo Guardian — przestanie wychodzić. Ta ewentual
ność, jego zdaniem, nie grozi Daily Telegraphowi. Będąc własnością potom
ków lorda Camrose nie musi ogłaszać swych bilansów, nie wiadomo więc, 
jakie są jego zyski netto. Drugi lord Camrose nie interesował się wydawnic
twem, jego dyrektorem został jego młodszy brat Michael Berry, który parę 
lat temu otrzymał tytuł lorda Hartwell. Daily Telegraph i Sunday Telegraph 
są organami zdecydowanie prawicowymi, ale mają bardzo rozbudowaną sieć 
informacji krajowej i zagranicznej. Redaktorem Daily Telegraph jest od 
1974 William Deedes, lat 60, b. poseł konserwatywny. 

Rozważając przyszłość prasy popularnej lord Thomson przepowiedział, że 
albo Daily Mail, albo Daily Express nie przeżyją obecnego kryzysu, że po
dobny los czeka albo Daily Mirror albo The Sun. Po przeprowadzonych 
oszczędnościach Daily Mail może liczyć na pomoc z dochodów Evening News 
oraz 51 dzienników prowincjonalnych należących do Associated Newspapers 
Group. Daily Express, jego główny rywal, stracił w ostatnich dziesięciu 
latach niemal jedną trzecią czytelników. Aby zmniejszyć swe koszty, sir Max 
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Aitken16), przewodniczący wydawnictwa Beaverbrook Newspapers, zamknął 
w marcu 1974 deficytowy Scottish Daily Express z własną drukarnią oraz 
mianował 42-letniego, jakoby „złotorękiego" Jocelyna Stevensa swoim za
stępcą z misją usanowania przedsiębiorstwa. Jesienią 1974 sensacją londyń
skiej City była wiadomość, że w roku finansowym zamykającym się 30 czerw
ca Beaverbrook Newspapers wykazały straty sięgające miliona 360 tysięcy fs. 
Zaprzestano wydawania Evening Standarda w soboty, bowiem ze względu 
na weekend sprzedaż była o połowę niższa od innych dni tygodnia — co 
miało zapewnić oszczędność 600 000 fs. rocznie. Ze względów oszczędnościo
wych postanowiono także sprzedać stary lokal Standarda i przenieść gazetę 
do gmachu Expressu. Ale w marcu 1975 ogłoszono, że deficyt Beaverbrook 
Newspapers w drugiej połowie roku poprzedniego wyniósł 652 000 fs. Z po
czątkiem 1975 redakcję naczelną Daily Expressu objął Alastair Burnet (ur. 
1928), który przez dziesięć lat redagował Economista, najpoczytniejszy angiel
ski tygodnik, którego połowę nakładu 120 000 sprzedaje się poza granicami 
W. Brytanii. Ta nominacja była na Fleet Street nie lada niespodzianką, bo
wiem Burnet jest człowiekiem z charakterem i nie będzie potulnie wykony
wał kapryśnych instrukcji wydawcy — co za czasów starego „Beavera'' było 
regułą. 

Rzut oka na obecny stan londyńskiej prasy codziennej nie byłby komplet
ny bez co najmniej kilku zdań poświęconych czwartemu z grupy quality 
newspapers, a mianowicie Financial Timesowi. Jest to dziennik przeznaczony 
dla businessmanów, ale prowadzi także dział kulturalny na wysokim pozio
mie. Założony w 1888, wchłonął w 1945 istniejące od 1884 Financial News. 
Jego informacje o tym, co się dzieje w gospodarce państw socjalistycznych, 
są obszerniejsze i bardziej rzeczowe od analogicznych wiadomości i komen
tarzy w innych londyńskich dziennikach. Financial Times jest obecnie własno
ścią koncernu Pearson-Longman, którego większość akcji posiada lord Cow-
dray. jeden z najbogatszych ludzi w Wielkiej Brytanii. 

Brytyjska prasa niedzielna 

Gdy odwiedziłem Londyn po raz pierwszy w 1924 mogłem stwierdzić, że 
niedziela była w tym kraju świętowana bardzo skrupulatnie. Teatry, kina. 
music-halle i restauracje (z wyjątkiem hotelowych) były zamknięte. Nie wy
chodziły w niedzielę dzienniki, ale na ulicach sprzedawano wydrukowane po
przedniej nocy Sunday Newspapers. Tych niedzielnych gazet było wówczas 
kilkanaście. Najstarszymi i elitarnymi były The Observer i The Sunday Ti
mes. Pierwszy należał wówczas do Waldorf a Astora, ojca Johna Jacoba, a jego 
redaktorem naczelnym był James Louis Garvin, Irlandczyk z pochodzenia, 
mianowany na to stanowisko przez lorda Northcliffe'a jeszcze w 1908. Aż do 
dojścia do władzy w Niemczech Hitlera, Garvin propagował w swych sążni-

16) Max Aitken, syn lorda Beaverbrooke'a, urodził się w Halifax 15 lutego 
1910. Czasu drugiej wojny światowej wyróżnił się jako pilot jednej z brygad 
myśliwskich Królewskich Sił Lotniczych. Po śmierci ojca odmówił przyjęcia 
dziedzicznego tytułu oświadczając, że „na Fleet Street pozostanie pamięć tylko 
o jednym lordzie Beaverbrooku". Przyjął jednak tytuł barona i dlatego jest 
Sirem Maxem Aitkenem. 
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stych artykułach przyjaźń z Niemcami, popierając także niemiecką politykę 
rewizjonistyczną. Hitler go z tych tendencji wyleczył. Garvin ustąpił ze sta
nowiska redaktora naczelnego w 1942, a jego miejsce zajął David Astor 
młodszy syn lorda Astora of Hever i zarazem właściciel Observera. Astor 
przestał być redaktorem na jesieni 1975 г., ale wszedł w skład pięcioosobowej 
rady powierniczej pisma, która mianowała redaktorem Donalda Trelforda, 
dotychczasowego zastępcę redaktora naczelnego. 

Gmach Daily Mirror i Sunday Pictorial z siedzibą zarządu International Pu
blishing Corporation na najwyższym piętrze. Fot. Associated Newspapers 

Sunday Times należał w latach 1915—1936 do lorda Camrose'a, od 1937 
do lorda Kemsleya, a od 1959 jest własnością lorda Thomsona. Redaktorem 
naczelnym jest od 1967 Harold Evans (ur. 1929), zdolny i odważny dzienni
karz, który zdobył rozgłos swą kampanią o rewizję zbyt surowej ustawy 
o ochronie tajemnic państwowych z 1911, oraz przeciwko producentom whi
sky, którzy fabrykowali także thalidomid — lek w skutkach tragiczny. Tylko 
dzięki kampanii Evansa rodzice około czterystu dzieci powitych z potworny
mi deformacjami kończyn uzyskali dostateczne odszkodowania. 
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O powodzeniu założonej w 1843 News o/ the World już wspominałem pi
sząc o zjawieniu się na Fleet Street Ruperta Murdocha. W 1900 nakład tej 
gazety przekroczył milion egzemplarzy, a w 1947 wyniósł niemal osiem razy 
tyle. Właściciel pisma, sir Emsley Carr umiejętnie wyzyskał tę złotą choć 
nieco cuchnącą żyłę, a jego syn, sir William, przeczuwając kryzys prasy lon
dyńskiej, sprzedał gazetę Murdochowi względnie tanio, aby tylko nie dostała 
się w ręce Maxwella. 

Siedem gazet niedzielnych wychodzących obecnie w Londynie na ogół 
prosperuje, ale od drugiej wojny światowej do 1967 przestało wychodzić aż 
sześć wydawnictw. Założony w 1877 Sunday Referee został jeszcze w 1939 
„zamalgamowany" z Sunday Chronicle, która w 1955 połknęła inną gazetę 
lorda Kemsleya, mianowicie istniejące od 1884 Empire News. Po tej operacji 
Sunday Chronicle biła z górą dwa miliony egzemplarzy, ale w październiku 
1960 Kemsley ją uśmiercił, sprzedając wydawcy News of the World. The 
Sunday Graphic, założony w 1830, nabyty przez Kemsleya w 1915, bił w 1955 
ponad 1 200 000 egzemplarzy, lecz w grudniu 1960 przestał wychodzić. Sunday 
Dispatch, bijący ponad półtora miliona egzemplarzy, został w czerwcu 1961 
sprzedany przez Rothermere'a Beaverbrookowi i tym samym zakończył swe 
160-letnie istnienie. Wychodzący od 1850 Reynolds News, niedzielny organ 
ruchu spółdzielczego, zmienił nazwę w 1962 na Sunday Citizen, ale przestał 
wychodzić pięć lat później, bowiem jego nakład w okresie 1947—1967 spadł 
z 720 000 do 210 000 egzemplarzy. 

Przed I wojną światową istniało w miastach prowincjonalnych Wielkiej 
Brytanii kilkanaście gazet niedzielnych, ale w 1974 było ich tylko sześć: trzy 
w Anglii, dwie w Szkocji i jedna w Płn. Irlandii. Oto lista gazet angielskich 
(z nakładami w nawiasach): Sunday Mercury, Birmingham (232 000); Sunday 
Sun, Newcastle-upon-Tyne (207 000); Western Sunday Independent, Ply
mouth (64 000). 

Choć gazety niedzielne przeważnie należą do koncernów wydających dzien
niki, nie są one ich niedzielnymi wydaniami; angielski sunday newspaper 
jest wydawnictwem autonomicznym, z własnym zespołem redakcyjnym i wła
sną administracją. 

Brytyjska prasa prowincjonalna 

W 1974 wychodziło w Wielkiej Brytanii — poza Londynem — 21 dzienni
ków porannych i 82 wieczorne. Podczas gdy dzienniki poranne noszą cha
rakter albo konserwatywny, albo się mianują niezależnymi (co w Anglii jest 
tylko odcieniem konserwatyzmu), dzienniki popołudniowe są przeważnie apo
lityczne, Te ostatnie biją razem około 4 200 000 egz>, gdy dzienniki poranne 
mają łączny nakład około półtora miliona. Jedenaście z nich bilo w 1974 
ponad 60 000, a mianowicie: Northern Echo, Darlington (111 000); The Yorkshi
re Post, Leeds (109 000); The Journal, Newcastle-upon-Tyne (101000); Liver
pool Daily Post (99 000); Western Mail, Cardiff (95 000); The Glasgow Herald 
(89 000); Eastern Daily Press, Norwich (86 000); The Scotsman, Edynburg 
(80 000); Western Daily Press, Bristol (71 000); The Morning News, Ply
mouth (70 000) i Birmingham Post (64 000). 
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Posa prasą regionalną, usiłującą swą treścią zastąpić odbiorcom dzienniki 
londyńskie, istnieje w Wielkiej Brytanii aż 1145 gazet lokalnych, w tym 166 
w Wielkim Londynie^ Są to przeważnie tygodniki z nakładami od 5000 do 
40 000, należące albo do lokalnych właścicieli drukarń, albo do większych kon
cernów jak np. Westminster Press (oddział Pearson-Longmana), która wy
kupiła w ostatnich latach kilkadziesiąt gazetek zarabiających przede wszyst
kim na ogłoszeniach oraz wypełniających około jednej czwartej swych 24 
stron ilustrowanymi sprawozdaniami ze ślubów, chrztów, pogrzebów, zawo
dów sportowych oraz spotkań towarzyskich. Niektóre z nich mogą się szczycić 
imponującymi metrykami: do dziś np. wychodzą BerroWs Worcester Journal 
założony w 1709 oraz wydawana w Canterbury Kentish Gazette założona 
w 1717. 

Tygodniki i periodyki 

Wydawnictw periodycznych jest w Wielkiej Brytanii 4438, nie licząc 672 
house magazines (wydawnictwa firm przemysłowych) oraz 1567 wszelkich rocz
ników. Największymi nakładami cieszą się tygodniki dla kobiet, a mianowi-
eie (dane z 1974): Woman (1875 000), Woman's Weekly (1785 000), Woman's 
Own (1 691 000) i Woman's Realm (962 000). Wszystkie cztery zostały w swo
im czasie kupione od innych wydawców przez Cecila Kinga dla International 
Publishing Corporation. 

Spośród kilkunastu tygodników ilustrowanych wychodzących w Londynie 
przed I wojną światową utrzymał się przy życiu tylko Illustrated London 
News, założony w 1842, a uratowany nabyciem go w 1961 przez lorda Thom
sona. W przededniu II wojny światowej zaczęły wychodzić w Londynie dwa 
tygodniki ilustrowane poświęcone aktualnościom: Picture Post oraz Illustrated; 
pierwszy osiągnął nakład 1400 000, a drugi ponad milion. Oba przepadły 
w latach pięćdziesiątych, nie wytrzymując konkurencji kolorowego dziennika 
filmowego oraz kolorowych dodatków do Observera, Sunday Timesa, Daily 
Telegraphu, a przez krótki czas także do Daily Mirrora. 

Wśród tygodników politycznych na czoło wybija się już wspomniany The 
Economist, założony w 1843, którego pierwszym i sławnym redaktorem na
czelnym był w drugiej połowie zeszłego stulecia Walter Bagehot17). Do dziś 
ukazuje się The Spectator — założony w 1711 organ torysów, postępowy New 
Statesman — datujący się od 1913, oraz istniejący od 1840 katolicki The Ta
blet. Osobne miejsce wśród tygodników zajmuje London Gazette założona 
w 1666 — jedyny w tym kraju organ urzędowy ogłaszający królewskie 
i rządowe proklamacje i rozporządzenia, wszelkie nominacje oficerskie w si
łach zbrojnych, a także informacje o odznaczeniach. 

W ciągu XIX w. wychodziło w tym kraju kilka książkowych periodyków 
politycznych i literackich, jak założony w 1865 przez Anthony'ego Trollope'a 
The Fortnightly, jak powstały w rok później konserwatywny Contemporary 

") Walter Bagehot (1826—1877) ogłosił w 1867 pracę pod tytułem „The English 
Constifution". Ponieważ W. Brytania jest jedynym krajem cywilizowanym nie 
posiadającym pisanej konstytucji, praca Bagehota jest koniecznym przewod
nikiem dla każdego, kto chce rozróżniać między rzeczywistymi a formalnymi 
ośrodkami władzy w tym kraju. 

• — Zeszyty Prasoznawcze 
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Review lub istniejący od 1877 Nineteenth Century. Choć do tytułu tego ostat
niego dodano później and After, a potem zmieniono nazwę na The Twentieth 
Century — zarówno The Fortnightly jak i The Twentieth Century przestały 
wychodzić w latach pięćdziesiątych. Z trudem się utrzymuje tylko Contem
porary Review. 

Agencje prasowe 

Na Fleet Street oraz jej bocznych ulicach rozsiadły się dyrekcje, redakcje 
i drukarnie niemal wszystkich londyńskich dzienników, tu również mieszczą 
się centrale dostawców redakcyjnego „surowca" — a więc Agencja Reutera, 
Press Association, Exchange Telegraph Company oraz filie wielkich agencji 
zagranicznych. 

Założycielem tej pierwszej był Paul Julius Reuter, który urodził się 21 lip
ca 1816 w Kassel. Był synem rabina i nazywał się Israel Beer Josaphat, ale 
zmienił nazwisko w 1844, gdy przyjął wiarę chrześcijańską. Pierwsze kroki na 
polu rozprzestrzeniania wiadomości stawiał w Berlinie pod kierownictwem 
Bernarda Wolffa, a później w Paryżu, w biurze Charlesa Havasa, emigranta 
z Węgier. W 1850 Reuter założył własne biuro w Brukseli, mającej już połą
czenia kolejowe i telegraficzne z Paryżem. Pociąg z Brukseli do Akwizgranu 
przebywał wówczas ten dystans w osiem godzin, a linii telegraficznej między 
tymi miastami jeszcze nie było. Reuter osługiwał bankierów brukselskich 
i akwizgranskich, posługując się gołębiami pocztowymi, które ten dystans 
przelatywały w dwie godziny. 

Tak się zaczęła fortuna Reutera, który 14 października 1851 otworzył 
w Londynie swą agencję, mieszczącą się w dwóch pokoikach. W pięć lat póź
niej podpisał swój pierwszy kontrakt międzynarodowy z Havasem w Paryżu 
i z Wolffem w Berlinie. 8 października 1858 Reuter zaofiarował dziennikom 
londyńskim dwutygodniową bezpłatną obsługę. Po tym terminie wszystkie, 
z wyjątkiem Timesa, zawarły z Reuterem umowy, płacąc mu po 30 fs mie
sięcznie. 7 lutego 1859 dzięki Reuterowi Times ogłosił mowę Napoleona III, 
zapowiadającą zbrojną interwencję Francji przeciw Austrii na rzecz zjedno
czenia Włoch. Po takim sukcesie także Times stał się abonentem Reutera. 

W 1861 Reuter uzyskał potajemnie zezwolenie na założenie własnej linii 
telegraficznej między Cork w południowej Irlandii a Crookhaven, na połud-
niowo-zachodnim cyplu wyspy, skąd jego kutry udawały się na pełne morze, 
aby wyławiać pojemniki z wiadomościami, wyrzucane ze statków pocztowych 
płynących z Nowego Jorku do Cork i do Cherbouriga. Dzięki tej organizacji 
banki i dzienniki londyńskie miały wiadomości amerykańskie o dwa dni wcze
śniej od Paryża. W kwietniu 1865 Reuter podał wiadomość o zamordowaniu 
Abrahama Lincolna o cały tydzień wcześniej od depeszy wysłanej przez amba
sadora brytyjskiego w Waszyngtonie, bowiem agent Reutera w Nowym Jorku 
zdążył przekazać swą przesyłkę w chwili, gdy statek pocztowy opuszczał 
port — podczas gdy kurier J. K. Mości spóźnił się na ów mailboat i odpłynął 
dopiero następnym. 

Reuter wzrastał w siły i wpływy wraz z rozbudową kontynentalnych linii 
telegraficznych i telefonicznych oraz kładzeniem podmorskich kabli. Pierwszy 
kabel między Anglią a Niemcami w 1866 sfinansował Reuter kosztem 155 000 sf. 
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Dom Press Association oraz Agencji Reutera na Fleet Street. Fot BIS, Lon
don 

a w cztery lata później odkupił go rząd brytyjski za sumę 726 000 fs. Królowa 
Wiktoria .nadała Reuterowi tytuł barona w 1891. W osiem lat później ten pio
nier zmarł w Nicei. Agencję prowadził po nim jego syn Herbert, który w 1915 
popełnił samobójstwo z rozpaczy po śmierci żony. W rok później Reuters Ltd. 
stała się spółką akcyjną, a w 1941 — spółką powierniczą, której główne udzia
ły należą do wydawców dzienników brytyjskich. Dzięki 2 591 000 km wynaję-
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tych przewodów dalekopisowych, 38 regularnym transmisjom radiowym oraz 
trzem regularnym satelitom Reuter jest połączony ze 183 państwami bądź 
terytoriami autonomicznymi; ma Reuter 300 stałych korespondentów oraz 
około 800 częściowo zatrudnionych reporterów. Jego centrala zatrudnia 200 
dziennikarzy oraz przeszło dwa razy tyle personelu technicznego. W normal
ny dzień Reuter transmituje swym odbiorcom około 1 522 000 słów. 

Press Association jest agencją krajową, założoną w 1868 przez właścicieli 
dzienników prowincjonalnych w celu obsługiwania swych organów wiadomo
ściami z kraju i ze świata. 

Założona w 1872 Exchange Telegraph jest agencją specjalizującą sią głów
nie w dystrybucji wiadomości finansowych, handlowych i sportowych. 

Wydawcy, dziennikarze i personel techniczny 

Istnieje w Wielkiej Brytanii kilka organizacji grupujących wydawców, dwa 
związki dziennikarzy oraz cztery związki zawodowe personelu technicznego 
zatrudnionego wyłącznie w wydawnictwach prasowych i innych. 

Najważniejszą organizacją wydawców jest Newspaper Publishers Associa
tion (NPA), założona w 1906, obejmująca prasę codzienną Anglii i Walii — 
z wyjątkiem wydawnictw Morning Star oraz wydawców LIPC. Właściciele 
prasy regionalnej i prowincjonalnej należą do Newspaper Society, założonej 
w 1836. The Scottish Daily Newspaper Society grupuje właścicieli szkockiej 
prasy codziennej, a Scottish Newspapers Proprietors Association skupia wy
dawców tygodników. Organizacje wydawców nie mieszają się do redakcyjnych 
czy administracyjnych spraw swych członków. Ich głównym zadaniem jest 
obrona własnych interesów materialnych, a więc zawieranie umów zbioro
wych ze Związkiem Dziennikarzy oraz związkami zawodowymi personelu 
technicznego. 

Dziennikarze są zorganizowani w dwóch związkach. Institute of Journalists 
(IOJ) powstał w 1884 i liczy dziś około 2 000 członków. Jest to organizacja 
elitarna, grupująca przeważnie redaktorów naczelnych, ich zastępców, pu
blicystów piszących artykuły wstępne (leader writers) i in. 

National Union of Journalists (NUJ) powstała w 1907 i liczy obecnie około 
28 000 członków Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii oraz Republiki 
Irlandzkiej. Grupuje dziennikarzy zatrudnionych w prasie codziennej i perio
dycznej, w radiu i telewizji oraz tzw. freelance, czyli dziennikarzy bez stałych 
umów z jakimś wydawnictwem. NUJ powstała głównie dlatego, że IOJ był 
zbyt uległy w rokowaniach z wydawcami o lepsze płace. W 1921 NUJ przy
stąpiła do Trades Union Congress (TUC czyli Centrala Związków Zawodo
wych), ale wystąpiła z niej w dwa lata później, gdy Rada Generalna TUC 
próbowała opodatkować NUJ na rzecz kulejącego Daily Heralda. W 1940 NUJ 
przystąpiła ponownie do TUC zastrzegając się, że jest organizacją apolitycz
ną. NUJ dzieli się na około 180 oddziałów (branches), a w każdym zakładzie 
funkcjonuje jej oddzielna komórka (chapel). Sekretarz generalny NUJ jest wy
bierany dożywotnio w tajnym głosowaniu we wszystkich oddziałach: jest nim 
obecnie Kenneth Morgan, piąty z rzędu od powstania unii. NUJ jest członkiem 
założycielem Federation Internationale des Journalistes. 
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Pięciokrotnie liczniejszą od dziennikarzy gromadę ludzi zatrudnionych 
w przemyśle prasowym stanowi personel techniczny — pracownicy drukarni 
i-dystrybucji należący do związków zawodowych specjalistycznych oraz ogól
nych związków przemysłowych. Tych pierwszych jest cztery, a mianowicie: 

National Graphical Association (NGA) licząca około 30 000 członków, głów
nie zecerów, metrampaży, preserów i in. 

National Society of Operative, Printers, Graphical and Media Personel 
(NATSOPA) liczy 56 000 członków, głównie maszynistów i in. 

Society of Graphical and Allied Trades (SOGAT) licząca 229 000 członków 
wszelkich cechów włącznie z kobietami zatrudnionymi w kantynach. 

Society of Lithographic Artists, Designers, Engravers and Process Workers 
(SLADE) grupuje chemigrafów, off seto wców i in. — razem około 10 000 człon
ków. 

Poza tym mechanicy należą do Amalgamated Union of Engineering Workers 
(AUEW), elektrycy do Electrical, Electronic and Telecommunication Union 
(EETU), a szoferzy rozwożący gazety — do Transport and General Workers' 
Union (TGWU). 

Szkolenie dziennikarzy 

Aż do roku 1952 nie było w Wielkiej Brytanii żadnych szkół bądź kursów 
kształcenia dziennikarzy, choć już w 1924 powstał przy zarządzie głównym 
NUJ komitet szkolenia, którego celem było powołanie do życia specjalnych 
kursów finansowanych wspólnie przez związki dziennikarzy i stowarzyszenia 
wydawców. Sprawa ruszyła z miejsca dopiero w 1952, kiedy wydawcy zrozu
mieli swój interes w zatrudnianiu dziennikarzy z co najmniej średnim wy
kształceniem ogólnym, a także specjalnym przygotowaniem zawodowym. Dziś 
istnieje w Wielkiej Brytanii osiem ośrodków (centres) kształcenia młodych 
dziennikarzy oraz są dwa wyższe studia przy uniwersytetach w Warwick 
i w Cardiff. Z inicjatywy NUJ, a szczególnie jej kierownika szkolenia, George'a 
Vinera, powstał National Council for the Training of Journalists (NCTJ), 
w którego skład wchodzi 9 przedstawicieli pracodawców, 9 delegatów NUJ 
oraz 5 osób ze świata uniwersyteckiego. Na studentów przyjmuje się młodych 
ludzi poniżej 20 lat z maturą. Kurs w ośrodkach trwa jeden rok. Po ukoń
czeniu studiów NCTJ ułatwia studentom znalezienie zatrudnienia. 

Królewskie Komisje do Spraw Prasy 

29 października 1946, z inicjatywy posłów labour zystowskic h należących do 
NUJ, Izba Gmin uchwaliła powołanie Królewskiej Komisji dla zbadania fi
nansów i własności prasy brytyjskiej. Członków Komisji mianowano dopiero 
w kwietniu 1947, a jej sprawozdanie zostało przedłożone Parlamentowi 
w czerwcu 1949 przez sir Davida Rossa, jej przewodniczącego. Sprawozdanie 
wzięło prasę brytyjską w obronę przed takimi zarzutami, jak ^przesadna 
stronniczość i tendencyjność w doborze informacji". Głównym zaleceniem Ko
misji było ustanowienie Rady Prasy (Press Council) mającej czuwać nad 
utrzymywaniem wolności prasy oraz jej „wysokiego zawodowego i handlo-
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wego poziomu". Rada Prasy, która zaczęła funkcjonować w lipcu 1953 pod 
przewodnictwem lorda Delvina, członka Sądu Najwyższego, składa się z 25 
członków (15 dziennikarzy i 10 przedstawicieli wydawców); od 1954 ogłasza 
doroczne sprawozdania. 

9 stycznia 1961 Izba Gmin .powołała do życia drugą Komisję Królewską 
z lordem Shawcrossem jako przewodniczącym. Jej misją było „zbadanie eko
nomicznych i finansowych czynników dotyczących produkcji i sprzedaży ga
zet" oraz „rozważenie, czy te czynniki powodują koncentrację własności oraz 
zmniejszanie różnorodności publikacji". Sprawozdanie ogłoszone we wrześniu 
1962 stwierdziło „poważną niesprawność w metodach produkcji londyńskich 
dzienników" oraz dało wyraz opinii, że takie dzienniki, jak Times, Daily Ex
press, Daily Mail, i Daily Mirror mogłyby bez trudu zredukować liczbę dzien
nikarzy oraz personelu technicznego o jedną trzecią. Komisja zaleciła utwo
rzenie specjalnego trybunału władnego ograniczać koncentrację w przemyśle 
gazetowym oraz zanotowała „z niepokojem", że w latach 1949—1969 w Wiel
kiej Brytanii przestało wychodzić 17 dzienników i gazet niedzielnych, że w la
tach 1948—1961 proporcja nakładów prasy codziennej należących do trzech 
właścicieli wzrosła z 46% do 67%, a prasy niedzielnej z 61% do 84°/». Ta kon
centracja własności napawała Komisję „poważną troską". Rząd konserwatyw
ny sprawozdanie drugiej Komisji Królewskiej złożył do archiwów. 

Gdy 28 marca 1974 Beaverbrook Newspapers zamknęły swe szkockie wy
dawnictwa w Glasgow18), pozbawiając pracy 1 800 dziennikarzy i drukarzy, 
rząd laburzystowski zareagował 2 maja, powołując do życia trzecią Komisję 
Królewską mającą zbadać ekonomikę przemysłu gazetowego, bezpieczeństwo 
zatrudnienia, koncentrację własności oraz funkcjonowanie Rady Prasy. Po
nieważ przewodniczący Komisji Morris Finer zmarł w grudniu 1974, w maju 
1975 premier Harold Wilson powołał na to stanowisko profesora Oli vera 
Ross-McGregora, dyrektora Ośrodka Studiów Socjologicznych na Uniwersy
tecie w Oxfordzie. Przewiduje się, że sprawozdanie Trzeciej Komisji ukaże się 
w 1976. 

Czy prasa brytyjska jest wolna? 

Na początku marca 1975 Rada Prasy sformułowała zasadę, że wolność prasy 
zależy głównie od stanowiska redaktora naczelnego, który „powinien rozpo
rządzać nieograniczoną swobodą w decydowaniu, co można, a czego nie moż
na ogłaszać". W jej stosowaniu redaktor „powinien mieć na uwadze tylko in
teres publiczny i nie ulegać presjom zewnętrznym". Przemawiając wkrótce po 

1S) Zamknięciu uległy Scottish Daily Express (nakład 577 000), Scottish Sunday 
Express (500 000) oraz Glasgow Evening Citizen (151000). Niemal nazajutrz 
po tym wypadku dziennikarze i personel techniczny zamkniętych gazet po
stanowili zorganizować spółdzielnię i wydawać własny dziennik, przy czym 
Beaverbrook Newspapers gotowe były im sprzedać gmach wraz z drukarnią 
na korzystnych warunkach. Ale na rozpoczęcie wydawania dziennika trzeba 
było mieć do dyspozycji co najmniej 2 400 000 fs. Minister przemysłu Anthony 
Wedgwood-Benn obiecał 1 200 000 fs, jeśli zbiorą drugie tyle. Osobiste składki 
oraz datki związków zawodowych osiągnęły razem 1 075 000 fs, a brakujące 
125 000 fs wpłacił Robert Maxwell, obrany drugim przewodniczącym spółdziel
ni. Nowy dziennik z laburzystowskimi sympatiami, Scottish Daily News zaczął 
wychodzić 6 maja 1975, ale zbankrutował 8 listopada. 
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tym w londyńskim Guildhallu na temat wolności prasy, Roy Jenkins, labu-
rzystowski minister spraw wewnętrznych zgodził się całkowicie z tym sfor
mułowaniem — bez względu na to, kto czy co jest źródłem presji. 

Tych źródeł może być co najmniej trzy. Gdy na Fleet Street rządzili North-
cliffe, Rothermere lub Beaverbrook, zespoły redakcyjne musiały ulegać nie 
tylko politycznym, ale także osobistym sympatiom czy antypatiom swych ty-
coonów. Dziś, choćby ze względu na istnienie Rady Prasy, taka samowola by
łaby niemożliwa, choć byłoby naiwnością twierdzić, że właściciel dziennika jest 
bezbronny, jeśli nie chce dopuścić do jakiejś kampanii — wprawdzie leżącej 
w interesie publicznym, ale przeciwnej jego interesom prywatnym. 

Drugim źródłem presji są wpływy wielkich przedsiębiorstw przemysłowych 
i handlowych, które mogą zagrozić zawieszeniem udzielania danej gazecie 
ogłoszeń, jeśliby nie zaprzestała kampanii np. na temat, że piwo jest obecnie 
droższe ale gorsze od przedwojennego lub że dane leki są dla zdrowia wprost 
szkodliwe. 

Źródłem trzecim jest polityka związków zawodowych, zdarza się bowiem, 
że zecerzy odmawiają np. złożenia artykułu krytykującego „dzikie" strajki, 
szkodliwe dla narodowej gospodarki a organizowane wbrew zarządzeniom od
powiedzialnych przywódców związkowych. 

Wolność prasy w Wielkiej Brytanii nie jest żadnym przywilejem i zależy 
wyłącznie od poszanowania prawa. Rząd prasy nie kontroluje, ale gdy Foreign 
Office lub Departament Obrony informują dziennikarzy o jakiejś drażliwej 
negocjacji, to apelują do ich patriotyzmu — aby albo komentowali ją zgod
nie z rządowymi zaleceniami, albo powstrzymywali się od wszelkiego ko
mentarza. Brytyjskie ustawy w przedmiocie wyjawiania tajemnic państwo
wych .tudzież oszczerstw lub zniesławień w druku są surowe i nie zezwalają 
na taką swawolę prasy, jaką obserwujemy np. w Stanach Zjednoczonych. 

Prasa brytyjska w obliczu kryzysu 

Kryzys prasy jest od wielu lat przedmiotem rozważań i biadań brytyjskich 
polityków i dziennikarzy. Gdy rządzą konserwatyści, rozkładają bezradnie 
ręce mówiąc, że w ustroju kapitalistycznym nie można kontrolować ani wła
ścicieli dzienników, ani związków zawodowych. Gdy u władzy są labourzyści, 
powiadają, że w systemie gospodarki mieszanej można by ograniczyć upraw
nienia właścicieli dzienników np. przez wprowadzenie closed shop w redak
cjach, czyli przymusu, aby wszyscy pracujący w danym dzienniku należeli do 
:NUJ. 

Alarmy na temat kryzysu prasy bardzo się wzmogły w ostatnich dwóch 
latach, bowiem inflacja poważnie naruszyła finansowe podstawy istnienia 
przemysłu gazetowego. Po pierwsze, ogromnie wzrosła cena papieru, która 
w 1938 wynosiła 9 fs, w 1952 — 66 fs, a w kwietniu 1975 aż 163 fs za tonę. 
W 1974 Wielka Brytania importowała ponad milion ton papieru gazetowego 
z Kanady, Norwegii, Szwecji i Finlandii, a 400 000 tom pochodziło z krajowych 
papierni Reeda i Bowatera. Jak z powyższych liczb wynika, na sam papier 
przemysł gazetowy wyda w 1975 około 228 milionów fs. 

Co najmniej drugie tyle wynoszą listy płac dziennikarzy i personelu tech
nicznego. Ponieważ drożyzna rośnie przynajmniej o 20% rocznie, związki za-



138 PRASA NA ŚWIECIE 

wodowe domagają się stałych podwyżek, nie cofając się przed stosowaniem 
strajków jako środków presji19). Pracodawcy są zdania, że jednym ze źródeł 
oszczędności byłaby redukcja zatrudnienia, ale o tym związki zawodowe ani 
słyszeć nie chcą. 

Dwa są źródła dochodu przemysłu gazetowego: ogłoszenia oraz sprzedaż 
pojedynczych numerów i abonament Ogłoszenia pokrywają około 70'% docho
dów prasy elitarnej i około 63fl/o prasy popularnej. Według obliczeń Rady Pra
sy -ogłoszonych przez organ NUJ (Journalist, styczeń 1975), wydatki firm prze
mysłowych i handlowych na ogłoszenia w 226 dziennikach, gazetach nie
dzielnych i tygodnikach wzrosły z 284 milionów fs w 1962 do 375 milionów fs 
w 1970, a więc o 56°/o. Aby powiększyć dochód ze sprzedaży gazet, ich ceny 
idą stale w górę. Po drugiej wojnie światowej Times kosztował 2 pensy, 
a w październiku 1975 — 10 pensów — co w praktyce oznacza wzrost prawie 
dziesięciokrotny, trzeba bowiem wziąć pod uwagę, że gdy w lutym 1971 Wielka 
Brytania przeszła na decymalny system monetarny, wartość nowego pensa 
wzrosła 2,4 raza w porównaniu ze starym pensem.. Ceny gazet popularnych 
wzrosły w tym samym okresie z jednego do sześciu pensów czyli 14-krotnie. 
Sytuacja jest płynna i groźna zarazem. Nie wiadomo, które dzienniki się 
obronią, a które kryzys pochłonie. 

Tabela 3: Nakłady dzienników londyńskich (w tysiącach) 

Dzienniki 

P o r a n n e : 
The Times (1785) 
The Daily Telegraph (1855) 
The Guardian (1821) 
Daily Mirror (1903) 
Daily Express (1900) 
Daily Mail (1896) 
The Sun (1964) 
Financial Times (1888) 
Morning Star (1930) 
Popo łudn iowe : 
Evening Standard (1827) 
Evening News (1881) 

1937 

191 
559 

48 
1328 
2204 
1579 
— 

37 
43 

1947 

268 
1015 

126 
3855 
3702 
2076 

— 
71 

118 

1957 

237 
1111 

175 
4659 
4119 
2141 
— 
83 
60 

1966 

290 
1352 
280 

5187 
4002 
2255 
1228 

148 
58 

550 
1017 

1974 

351 
1427 
365 

4192 
3227 
1768 
3303 

199 
50 

522 
818 

1975 

327 
1353 
336 

4018 
2894 
1730 
3435 

186 
45 

488 
650 

źródła: Dane za okres 1937—1966 według A. R a p h a e l : The Press. The 
Guardian, 28 VIII 1974; dane za lata 1974 i 1975 (pierwsze półrocza 
w obu wypadkach) według The Economist, 16 VIII 1975. Daty przy ty
tułach dzienników są rokiem założenia. Powyższe odnoszą się także 
do tab. 4. 

19) Strajki na Fleet Street są przeważnie krótkotrwałe i ograniczone do jedne
go wydawnictwa, co w żargonie radykalnych związkowców nazywa się guer
rilla tactics. Ostatni strajk powszechny, który unieruchomił całą prasę brytyj
ską (z wyjątkiem Daily Workera) trwał od 25 marca do 21 kwietnia 1955. 
Straty wydawców wyniosły około 600 milionów egzemplarzy. Od 5 kwietnia do 
końca strajku grupa dziennikarzy wydawała w Londynie gazetkę pt. London 
Cry po 6 pensów za numer. 
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TabeJa 4: Nakłady londyńskich gazet niedzielnych (w tysiącach) 

Gaze ty niedzielne 

The Sunday Times (1822) 
The Observer (1791) 
Sunday Telegraph (1961) 
News of the World (1843) 
Sunday Mirror *) (19i5) 
Sunday People (1881) 
Sunday Express (1918) 

1937 

270 
208 
— 

3850 
1345 
3405 
1349 

1947 

568 
384 
— 

7890 
2577 
4670 
4006 

1957 

758 
638 
— 

7136 
3413 
4910 
5634 

1966 

1366 
886 
688 

6121 
4198 
5537 
5264 

1974 

1505 
833 
777 

5872 
4571 
4387 
4060 

1975 

1396 
761 
757 

5646 
4284 
4219 
3786 

*) Do roku 1963 Sunday Mirror nazywał się Sunday Pictorial. 
Źródło: Jak w tab. 3. 

Tabela 5: Zyski netto głównych wydawnictw (w milionach fs, przed uiszcze
niem podatków) 

W y d a w n i c t w a 

In t e rna t i ona l Pub l i sh ing Corpora t ion 
(Daily Mirror, Sunday Mirror i in.) 

P e a r s o n - L o n g m a n 
(Financial Times, Westminster 

Press i in.) 
Thomson Organisa t ion 

(The Times, The Sunday Times 
i in.) 

News In t e rna t i ona l 
(The Sun, News of the World i in.) 

Un i t ed N e w s p a p e r s 
(Yorkshire Post, Leeds, The Morn

ing Telegraph, Sheffield i in.) 

Asocia ted N e w s p a p e r s G r o u p 
(Daily Mail, Evening News i in.) 

Beaver b rook Newspape r s 
(Dailly Express, Sunday Express, 
Evening Standard i in.) 

G u a r d i a n N e w s p a p e r s 
(The Guardian i Manchester Even
ing News) 

1970 

10,0 

5,7 

4,9 

4,3 

2,8 

3,5 

1,6 

*) 

1971 

4,5 

6,7 

3,7 

5,8 

3,1 

2,3 

0,8 

*) 

1972 

14,4 

11,8 

5,5 

8,4 

4,8 

3,7 

3,3 

0,4 

1973 

16,2 

14,7 

8,8 

8,4 

7,0 

5,5 

1,5 

2,3 

*) Bilans Guardian Newspapers za rok 1970 wykazał 900 fs strat, które w roku 
1971 wzrosły do 188 000 fs, ale rok 1972 zamknął się zyskiem 360 000 fs. 

Źródło: A. R a p h a e l : The Press — The Future it Deserves? The Guardian, 
28 VIII 1974. 
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HISTORIA PRASY 

Czesław L e c h i c k i : KRAKOW
SKI KRAJ (1869—1874). Zakład 
Narodowy im. Ossolińskich — Wy
dawnictwo Polskiej Akademii 
Nauk, Wrocław—Warszawa—Kra
ków—Gdańsk 1975. S. 186. 

Monografie poszczególnych czasopism 
są ciągle jeszcze dość rzadkie w bi
bliografii historii prasy polskiej, mi
mo iż właśnie ten typ wydawnictw 
powinien przede wszystkim domino
wać w zainteresowaniach prasoznaw-
ców i historyków prasy. W tym wię
cej niż skromnym dorobku nauko
wym w dziedzinie historii prasy pol
skiej prasa galicyjska stanowiła białą 
plamę, jako że od r. 1913, gdy uka
zała się pełna monografia Gazety 
Lwowskiej, żadne czasopismo gali
cyjskie, ani jeden organ prasowy uka
zujący się w Krakowie nie doczekał 
się pełnego, naukowego opracowa
nia. Choć wielu historyków prasy 
brało na warsztat różne czasopisma, 
efektem ich badań były w najlep
szym razie artykuły czy rozprawy 
problemowe o dość wąskim zasięgu 
tematycznym, co pełnej monografii 
w najmniejszym nawet stopniu za
stąpić nie może. 

Najnowsza praca Czesława Lechic-
kiego poświęcona krakowskiemu Kra
jowi — która zbiegiem okoliczności 
ukazała się w stulecie od momentu, 
kiedy dziennik ten przestał się ukazy
wać — jest w tej sytuacji pozycją 
wyjątkowo cenną, wypełnia przynaj
mniej częściowo dotkliwą lukę. 

Problematyką Kraju zajmował się 
autor już od dawna, a wynikiem tego 
były dwie rozprawy zamieszczone na 
łamach Biuletynu Krakowskiego 
Ośrodka Badań Prasoznawczych (1956) 
i Prasy Współczesnej i Dawnej (1958). 

Swoją monografię Kraju zamknął 
w sześciu rozdziałach z bardzo in-
struktywnym wstępem, lapidarnie 
ujmującym tło historyczne. Znaleźć 
tu można m. in. zwięzły obraz ów
czesnej prasy galicyjskiej; szkoda, że 
ograniczony wyłącznie do czasopism 
ukazujących się w języku polskim. 
Krótkotrwałą wprawdzie, ale nie
mniej ważną w dziejach prasy pol
skiej historię Kraju podzielić można 
na trzy zasadnicze etapy, i na tym 
to podziale oparł autor konstrukcję 
swojej pracy. Dwa pierwsze etapy, 
w których głównie zawiera się hi
storia i rozwój pisma to okres od 
marca do października 1869, kiedy 
dominującą rolę w Kraju odgrywał 
Adam Sapieha oraz okres od paź
dziernika 1869 do marca 1873, kiedy 
to pismo rozwijało się pod przemoż
nym wpływem redaktora naczelnego 
Ludwika Gumplowicza. Okres trzeci, 
zamknięty w lipcu 1874 momentem 
likwidacji Kraju, nazwać można 
schyłkowym. Tę linię rozwojową pi
sma doskonale obrazują tytuły po
szczególnych rozdziałów, o swoiście 
literackim zabarwieniu. 

Autor opracowujący monografię 
jakiegokolwiek czasopisma ma zwykle 
dwie możliwości, jeżeli chodzi o stro
nę konstrukcyjną pracy: układ chro
nologiczny zagadnień w całym roczni
ku albo kompleksowe potraktowanie 
zagadnień w poszczególnych okresach 
stanowiących określone etapy w dzie
jach omawianego czasopisma. Cz. Le
chicki wybrał pierwszą możliwość. 
Obydwie koncepcje mają swoje plusy 
i minusy. Układ chronologiczny unie
możliwia uniknięcie pewnych po
wtórzeń, daje jednak bez wątpienia 
większe bogactwo i różnorodność tre
ści. 

Analiza treści czasopisma jest bo
dajże najtrudniejszym problemem w 
tego rodzaju opracowaniach, jako że 
konieczna jest daleko idąca selekcja w 
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odniesieniu do poszczególnych zagad
nień. Selekcja zastosowana przez au
tora dała w wyniku wyraźnie wysu
wającą się na czoło problematykę po
lityczną. Jest to w pewnym sensie 
słuszne, ponieważ zagadnienia poli
tyczne z zasady dominują w prasie 
codziennej, z drugiej jednak strony 
zbytnie zaangażowanie się w jedną 
problematykę dało w efekcie za ob
szerne opisy i za długie cytaty odno
śnie do wielu wydarzeń zarówno w 
dziedzinie polityki zagranicznej, jak 
i wewnętrznej. Natomiast bardzo słu
szne jest to, iż autor sporo miejsca 
poświęcił zagadnieniom natury świa
topoglądowej przewijającym się w 
rocznikach Kraju. Ustosunkowanie się 
gazety, a przede wszystkim jej na
czelnego redaktora, do pewnych istot
nych naówczas problemów (stosunek 
do klerykalizmu) wyraźnie umiej
scawia Kraj w szeregach prasy postę
powej, co wyróżnia go wśród konser
watywnej w większości prasy galicyj
skiej. Uwypuklenie tego problemu 
jest jedną z najmocniejszych stron 
pracy. Na tle tych dwóch podstawo
wych kwestii dość nikło występują 
zagadnienia natury literackiej, kultu
ralnej, ekonomicznej czy naukowej. 
Mała ilość miejsca poświęconego tym 
sprawom na łamach Kraju dowodzi 
słabego zaangażowania się ze strony 
redakcji, jakkolwiek z drugiej stro
ny właśnie nakładem Kraju ukazała 
się spora liczba cennych pozycji be
letrystycznych wybitnych naówczas 
pisarzy, wymienionych przez autora 
w aneksie na końcu książki. Ta wy
raźna sprzeczność nie znajduje wy
jaśnienia w monografii. 

Obszerna, jak wspomniano powy
żej, analiza treści spowodowała rów
nież i to, że zagadnieniom natury 
prasoznawczej poświęcił autor trochę 
za mało miejsca. Sprawy organizacji 
pracy redakcyjnej, nakład pisma, fi
nanse, drukarnia itp. są rozproszone 
po wszystkich rozdziałach, podczas 
gdy przydałby się przynajmniej jeden 
poświęcony w całości tej właśnie pro
blematyce — aczkolwiek z wywodów 
autora nie wynika, czy i w jakim 
stopniu zachowały się odpowiednie 
materiały. Podstawowe bowiem, jak 
widać, źródła z archiwum Sapiehów 
znajdującego się w Bibliotece Nauko
wej Akademii Nauk USRR we Lwo
wie, które udało się Autorowi wyko
rzystać, a także inne ze zbiorów kra
kowskich autor określił we wstępie 
jako „zastępujące poniekąd archiwum 

dziennika w pierwszym jego roku". 
Nasuwa się więc pytanie: jak wy
gląda sprawa odpowiednich źródeł do
tyczących czterech następnych lat 
istnienia Kraju? 

W swej pracy autor nakreślił ob
szernie i wyczerpująco sylwetki czo
łowych postaci związanych z Kra
jem, przede wszystkim A. Sapiehy 
i L. Gumplowicza, a nadto Alfreda 
Szczepańskiego, Leona Chrzanowskie
go i Józefa Ignacego Kraszewskiego, 
przedstawiając innych w bardzo 
zwięzłej formie, głównie na tle ich 
publicystycznych pozycji. Ogólnie 
przyznać trzeba, iż strona faktogra
ficzna omawianej pozycji jest wyjąt
kowo bogata. Nagromadzenie mnó
stwa faktów — o różnym wprawdzie 
ciężarze gatunkowym, ale we wszyst
kich wypadkach istotnych w przed
stawieniu całokształtu rozwoju dzien
nika — daje w efekcie pełny obraz 
jego 5-letniego istnienia, wzlotów i 
upadku, jak również obraz ogólnej 
sytuacji w Galicji, w tym właśnie 
czasie startującej do nowego bytu w 
erze konstytucyjnej, w której pismo 
typu Kraj (niechętne wprawdzie do
ktrynom socjalistycznym, ale bez wąt
pienia postępowe) odgrywało szcze
gólnie na gruncie krakowskim istotną 
rolę. Liczne i czasem zbyt obszerne 
cytaty z zamieszczanych na łamach 
Kraju artykułów dają wprawdzie ja
sny obraz ustosunkowania się pisma 
do aktualnych problemów, jednakże 
niektóre można by skrócić, zastępując 
opinią autora na temat stosunku Kra
ju do przedstawionego zagadnienia. 

Jakkolwiek praca Cz. Lechickiego 
poświęcona Krajowi jest w swoim ro
dzaju pionierska, niemniej jednak 
liczne opracowania z dziejów Galicji 
ery konstytucyjnej w mniejszym lub 
większym stopniu o tematykę Kraju 
zahaczyły, jak np. Stefana Kienie-
wicza monografia Adama Sapiehy. 
Ustosunkowanie się do pytania, czy 
autor w wystarczającym stopniu wy
korzystał dorobek swoich poprzedni
ków jest o tyle utrudnione, iż w 
omawianej pracy brak jest wykazu 
źródeł i opracowań, który koniecznie 
powinien był się znaleźć na końcu 
książki obok aneksu zawierającego 
wykaz wydawnictw Kraju. 

W konkluzji stwierdzić należy, iż 
praca Cz. Lechickiego ma znaczenie 
wieloaspektowe. Po pierwsze — co 
należy jeszcze raz podkreślić — jako 
bez wątpienia pionierska pozycja w 
historii prasy nie tylko krakowskiej, 
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ale i galicyjskiej, po drugie zaś jako 
wartościowy wkład w problematykę 
galicyjską pierwszych lat ery kon
stytucyjnej. 

Bolesław Łopuszański 

PUBLICYSTA 
I REDAKTOR 

Maria B r y k a ł s k a : ALEKSAN
DER ŚWIĘTOCHOWSKI, REDAK
TOR PRAWDY. Instytut Badań 
Literackich PAN — Zakład Naro
dowy im. Ossolińskich, Wydawnic
two PAN, Wrocław—Warszawa— 
Kraków—Gdańsk 1974, S. 321, z 39 
ilustr. . 

Sąd o Świętochowskim jako jednym 
z najświetniejszych publicystów pol
skich, był już za jego długiego życia 
ustalony, choć bliżej nie motywowa
ny. W Drugiej Rzeczypospolitej czuł 
się człowiekiem z innej epoki. Setna 
rocznica urodzin nie przypomniała go 
czytelnikom. Dopiero ożywienie ba
dań nad pozytywizmem zwróciło nań 
uwagę polonistów. Brak wyboru pu
blicystyki Świętochowskiego (z jego 
słynnym cyklem felietonów „Liberum 
veto") sprawia, że dorobek pisarza w 
tej dziedzinie pozostaje nie znany, 
nie udostępniony, nie wykorzystany. 
Z zadowoleniem więc przyjąć należy 
okazale wydane opracowanie biogra
fii Świętochowskiego jako wydawcy i 
redaktora tygodnika politycznego, 
społecznego i literackiego Prawda w 
latach 1881—1900. 

Miał on już wtedy za sobą przo
dujący udział w kampanii „młodej 
prasy" pod chorągwią pozytywizmu, 
nieudaną próbę habilitacji w Galicji 
i dwie placówki samodzielnej pracy 
redaktorskiej: w Przeglądzie Tygod
niowym (1877) i Nowinach (od 1878). 
Nienowy program nowo zakładanego 
pisma wyłożył w obszernym prospek
cie, którego trzy czwarte zajęła pro
blematyka polityczno-społeczna, resz
tę zaś kulturalna, zapowiadając bo
jowy organ postępu. W ciągu miesią
ca zgłosiło się tylu prenumeratorów, 
że pismo zakładane bez pieniędzy od 
razu stało się finansowo samowystar
czalne. 

Dzieje Prawdy podzielono na trzy 
etapy: W ofensywie programowej 

(1881—1883); W konfrontacji z prze
mianami życia narodowego i społecz
nego (1884—1887); Legalnie i w kon
spiracji, między przymierzem z socja
lizmem a wychowawczym reforma-
torstwem (1888—1900). Najaktywniej
szy okazał się pierwszy etap, gdy 
publicystyczny wkład Świętochow
skiego— poza obowiązkami redaktor
skimi — dominował w tygodniku. 
Liczba prenumeratorów spośród inte
ligencji doszła do 3500, po części z 
głębi Rosji. Jako premię dostawali 
kwartalnie sześcioarkuszowy dodatek 
dzieł tłumaczonych. W trzecim roku 
pozyskał redaktor do pomocy J. K. 
Potockiego i J. L. Popławskiego, a 
zastępował go A. G. Bem. 

Drugi etap przyniósł osłabienie roz
machu pisma, głównie wskutek zao
strzonej cenzury i wzmożonego uci
sku rusyfikacyjnego. Demokratyczny 
liberalizm pozostał wytyczną orienta
cji i postawy politycznej, przy kry
tycznej rezerwie wobec socjalizmu i 
docenianiu wagi ruchu robotnicze
go. Równocześnie pismo stało się wy
lęgarnią inteligenckiego ruchu ludo
wego. Ambicją było wskazywanie 
dróg postępu przez otwarcie łamów 
intelektualnej elicie pozytywistów z 
trzech zaborów. 

W ostatnim etapie postępowało 
kurczenie się wpływu i zasięgu Praw
dy na tle zmierzchu pozytywizmu. 
Wywołało to przejściowe podjęcie 
konspiracyjnej akcji publicystycznej 
przeciw rusyfikacji Królestwa (1887— 
1891). Świętochowski nawiązał też 
współpracę z publicystami socjali
stycznymi z L. Krzywickim na czele 
(od 1886), wetując sobie stratę Potoc
kiego i Popławskiego. Łamy Prawdy 
otworzyły się dla nauki marksizmu. 
Lata 1888—1894 przyniosły dalszy re
gres pisma na tle ogólnego marazmu 
w kraju, mimo nie obniżonego pre
stiżu intelektualnego i wciąż atrak
cyjności treści, dzięki obfitemu ser
wisowi informacyjnemu. Gdy liczba 
prenumeratorów spadła poniżej 2 ty
sięcy, zmęczony Świętochowski od
stąpił pismo z końcem 1899 r. spółce 
radykalnych publicystów i literatów 
za 20 tys. rubli, a jesienią 1902 for
malnie usunął się z redakcji. 

Dzieje Prawdy wypełniają pierw
szą część książki pt. „Redaktor-publi-
cysta-polityk-ideoiog". Część druga, 
rozpatrująca bliżej dorobek pisma w 
układzie rzeczowym nosi tytuł: „Po
lityk kulturalny—krytyk—pisarz" z 
naturalnym akcentowaniem faktu, że 
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Świętochowski był duszą i naczelnym 
publicystą Prawdy, co przesłaniało 
mu chwilami funkcje ściśle redaktor
skie. Wydrukował on tam ponad 1500 
własnych artykułów i ok. 800 felie
tonów (na ok. 9550 pozycji w przeszło 
tysiącu numerów), nadto wszystkie 
swoje utwory literackie powstałe w 
tych latach. Dopiero beletrystyka w 
połączeniu z publicystyką daje pełny 
obraz intensywnej działalności pisa
rza w Prawdzie. 

Druga część książki pokazuje naj
pierw stosunek pisma do problemów 
nauki i filozofii, określony przez 
scientyzm i swoisty utylitaryzm w 
ujęciu socjologicznym i funkcjonalnie 
humanistycznym, przez szeroką po
pularyzację wiedzy i informację nau
kową. Eksponowane miejsce zajmo
wała filozofia. W dziale literacko-ar-
tystycznym zadania krytyki literac
kiej powierzał redaktor współpraco
wnikom o szerokim wachlarzu poglą
dów. Sprawy teatru, muzyki, plastyki 
traktowano bardziej informacyjnie. 
Literatura piękna (odcinki) w Praw
dzie stała znacznie wyżej tłumacze
niami, oryginalne zaś utwory polskiej 
prozy reprezentował na ogół nurt 
utylitarno-realistyczny. Klejnotem pu
blicystyki Świętochowskiego stał się 
osobno analizowany felieton „Libe
rum veto'*. 

Nie uważał się Świętochowski ani 
za ugodowca, ani za rzecznika miesz
czaństwa. Świadomie nie służył żad
nej klasie, bronił tylko postulatów 
zdrowego rozumu. Był to krytyk-ide-
olog, moralista i działacz społeczny, 
oporny zarówno naturalizmowi, jak 
modernizmowi. Cały czas prowadził 
pismo pod prąd. Skupił około niego 
ponad 270 współpracowników, trakto
wanych z dużym liberalizmem. Na 
wszystkich działach wycisnął mimo 
to niezatarte znamię swej wybitnej 
indywidualności i oryginalnego stylu 
wypowiedzi. Mało istniało u nas cza
sopism, o których by to słuszniej 
można było powtórzyć, co o Praw
dzie, że redaktor i pismo stanowią 
jedność. 

Autorka wytyczyła sobie w swej 
rozprawie doktorskiej dość skromne 
cele: „rekonesansowy zarys" z prze
wagą faktografii i daleko posuniętą 
ostrożnością w interpretacji; przygo
towanie materiału do syntezy. Cho
dzi tu wszędzie raczej o rzetelne za
prezentowanie publicystyki samego 
Świętochowskiego i jego współpra
cowników na podstawie zawartości 

dwudziestu roczników Prawdy niż o 
krytyczny rozbiór. Stąd obfitość cy
tatów wypowiedzi pisma celem re
konstrukcji poglądów Świętochow
skiego i jego samowiedzy ideologicz
nej, a także sprostowania zafałszo
wali i oświetlenia nie znanych lub 
nie zbadanych stron działalności zna
komitego publicysty i wielkiego ra
cjonalisty. 

Przyjmując to założenie autorki 
należy stwierdzić, że dała monogra
ficzny rys dziejów pisma i kawał bio
grafii Świętochowskiego u szczytu je
go sił i możliwości intelektualnych w 
najdojrzalszych latach, między 32 a 
51 rokiem życia. 

Mimo znacznych rozmiarów opra
cowania autorka zrezygnowała z szer
szego uwzględnienia tła lokalnego i 
ogólnego działalności redaktora Praw
dy, jak i z prowadzonych z nim bo
jowych dyskusji i polemik. Wskutek 
tego obraz wypadł jednostronnie, 
ustawiony od wewnątrz, w jasnym 
świetle i w jasnych barwach, z wy
dobyciem i uwydatnieniem wszyst
kich momentów pozytywnych. 

Periodyzacja jest dowolna; pierw
szy etap pisma można by zamknąć 
w 1886 r. (założenie Głosu, pozyska
nie współpracy Krzywickiego), a dru
gi w 1894 r. Na malejące powodzenie 
Prawdy wpływał niemało zmierzch 
haseł i ideologii pozytywizmu, datują
cy się od 1884 г., а wyraźne już odej
ście od nich nastąpiło około 1890 r. 
Świętochowski tego nie dostrzegał, 
trwał niezmieniony, sztandaru z ręki 
nie wypuszczał, choć coraz mniej za 
nim szło zwolenników, a tylu odpa
dało prenumeratorów. Niczego się nie 
uczył od przeciwników i współza
wodników. 

Historyk powinien wciąż pamiętać 
o zasadzie „audiatur et altera pars". 
Jeśli uważano Świętochowskiego za 
faktycznego likwidatora walki o nie
podległość na gruncie warszawskim, 
to coś musiało być na rzeczy. Jego 
credo polityczne wyłożone w „Ogni
sku" (1882) nie darmo było tak ata
kowane, że wyrobiło mu trwałą reno
mę ugodowca nie tylko w oczach Bo
lesława Prusa. Zamieszczony w anek
sie rozprawy Brykalskiej przegląd 
opinii o działalności Świętochowskie
go w okresie wydawania Prawdy nie 
daje pojęcia o rozmiarach i nasileniu 
kampanii przeciw pismu oraz o za
rzutach współczesnych polemistów. 
Na czym zatem polegała kontrower
syjność pi sima? 
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Szczególnie gruntownie omówiono 
dział literacki i artystyczny w Praw
dzie (s. 180—259). Należało bliżej scha
rakteryzować udział Świętochowskie
go w redakcji dziennika Nowiny, 
zwłaszcza że w Prawdzie korzystał 
początkowo z pomocy zespołu redak
cyjnego tego dziennika (s. 61). Za 
mało w ogóle dowiadujemy się o po
przedniej publicystyce Świętochow
skiego, a miał on już wszak przed 
objęciem steru Prawdy kilkuletnie 
doświadczenie pod tym względem, na
wet redaktorskie. 

Z drobniejszych szczegółów nieści
sła jest informacja o Ludwiku Gum-
plowiczu (s. 72). Przy wzmiance o 
„Siedmiu grzechach głównych" (s. 42) 
warto dodać, że ów cykl antyklery-
kalny wznowiono w 1959 r. Nie Sta
nisław Górski, lecz Stefan Górski 
(s. 284). Niwa Polska nie grupowała 
zwolenników „Eleusis" Lutosławskie
go (s. 292). Pominięto w literaturze 
przedmiotu W. Przyborowskiego „Sta
rą i nową prasę". 

Pożądanym uzupełnieniem omó
wionego studium byłaby bibliografia 
zawartości Prawdy na wzór tych, ja
kie w latach pięćdziesiątych wydawał 
IBL w serii „Materiałów bibliogra
ficznych". 

Czesław Lechicki 

PROBLEMY TEORII 

INFORMACJA — PROPAGANDA 
— OPINIA PUBLICZNA. Seria: 
Partia — Społeczeństwo — Propa
ganda. Książka i Wiedza, Warsza
wa 1974. S. 291. 

Praca jest przeglądem radzieckiej 
literatury z zakresu problematyki te
orii propagandy, opinii publicznej i 
oddziaływania poprzez masowe środ
ki informacji. Jak podaje we wstę
pie Józef M a z u r e k — autor zapre
zentowanego polskiemu czytelnikowi 
wyboru — „badania naukowe w dzie
dzinie propagandy do lat sześćdzie
siątych bieżącego wieku w krajach so
cjalistycznych nie były prowadzone na 
szerszą skalę. Brak również dotych
czas syntetycznej pracy, uogólniającej 
istniejący już poważny dorobek nau
kowy krajów socjalistycznych". Pra
ce, będące fragmentami publikacji 

książkowych i artykułowych radziec
kich autorów, opublikowała Akade
mia Nauk Społecznych przy КС 
KPZR. 

Poruszane problemy dotyczą róż
norodnych dziedzin oddziaływania 
propagandowego, omawiają znaczenie 
informacji we współczesnym społe
czeństwie ujmując zagadnienia z po
zycji marksistowsko-leninowskich 
przeciwstawiając się amerykańskim 
badaniom naukowym. 

W dobie przekazu satelitarnego 
trudno jest tworzyć bariery dla wy
godnych czy niewygodnych informa
cji, za zgodą — lub częściej bez zgo
dy — władz przenikają one do oby
wateli każdego państwa. Nie wystar
cza tu tradycyjne prawo międzynaro
dowe ze swoimi normami. Zaczyna 
się mówić o „międzynarodowym pra
wie środków łączności" jako wyod
rębnionej gałęzi prawa międzynaro
dowego, normującej funkcjonowanie 
masowych środków informacji we 
współczesnych stosunkach międzyna
rodowych. 

„Leninowsikie zasady propagandy 
partyjnej i jej rola w socjalistycznym 
społeczeństwie" to tytuł artykułu G. 
J. G l e z e r m a n a . W oparciu o le
ninowskie zasady autor dokonuje roz
różnienia w pojmowaniu funkcji pro
pagandy. Przedstawia dwa krańcowo 
różne punkty widzenia. Dla ideolo
gów zachodnich propaganda jest na
rzędziem manipulowania ludźmi, dla 
państw socjalistycznych — środkiem 
uświadamiania. Uczony radziecki ilu
struje licznymi cytatami z prac bur-
żuazyjnych ideologów, przeciwstawia
jąc im wypowiedzi W. I. Lenina na 
temat roli propagandy. 

G. J. Glezerman dowodzi, że pro
paganda staje się ważnym czynni
kiem rozwoju osobowości. Propagan
da ma — jego zdaniem — trzy ogni
wa: wiedzę — przekonania — nawy
ki. Powinniśmy dbać o to, by wiedza 
przekształciła się w trwałe przeko
nania, stanowiące życiowe zasady za
chowania się ludzi, a przekonania z 
kolei będą prowadziły do wyrobienia 
pożytecznych, moralnych nawyków. 

Inny znawca omawianej problema
tyki K. S. G i o r poświęcił swój arty
kuł możliwościom masowych środków 
informacji. Autor zalicza prasę, ra
dio i telewizję — media o najszer
szym kręgu oddziaływania — do sy
stemu społecznych środków informa
cji. Specyfika ich polega na tym, że 
rozpowszechniają one nieprzerwanie i 

W — Zeszyty Prasoznawcze 
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publicznie wiedzę o obiektywnych i 
aktualnych zjawiskach, wydarzeniach 
oraz faktach. K. G. Gior uważa, że, 
.,aby właściwie zrozumieć rolę róż
nych masowych środków informacji 
w społeczeństwie socjalistycznym, 
powinniśmy uznać za podstawę obiek
tywną konieczność aktualnej infor
macji, konieczność uświadamiania 
narodowi zmieniającej się rzeczywi
stości". 

Autor podnosi też specyficzne moż
liwości informacji dziennikarskiej, 
podając pięć cech, które dziennikar
stwo — jako przekaźnik informacji 
publicznej — powinno ujawniać. Są 
to: aktualny przedmiot informacji, 
operatywny sposób działania, nie
przerwany proces informacyjny, pu
blicystyczna uniwersalność i moż
liwość zróżnicowania społecznego. 

Pozytywnymi problemami infor
macji, na których gruncie dochodzi 
do ścierania się dwóch ideologii: so
cjalistycznej i kapitalistycznej zajął 
się M. A. D ż a ł a ł o w w opracowa
niu „Informacja a opinia publiczna". 

Kolejny autor B. A. G r u s z y n 
podejmuje rozważania o opinii pu
blicznej, jej istocie, funkcjonowaniu 
i jej stosunku do informacji. Radziec
ki uczony porusza takie zagadnienia 
jak: zakres opinii publicznej w wa
runkach współczesnego kapitalizmu, 
opinia publiczna w społeczeństwie 
socjalistycznym, kanały wyrażania 
opinii mas. Autor przypomina, że 
normalne funkcjonowanie opinii pu
blicznej zakłada, iż obok odpowied
nich kanałów do jej wyrażania będzie 
także istniało wiele sprzyjających ku 
temu warunków. Przede wszystkim 
chodzi o pewne ogólne warunki życia 
społecznego, pozostające w sferze po
lityki i ekonomiki i objęte takimi 
pojęciami jak: „wolność słowa", „wol
ność druku", „prawo tworzenia ma
sowych organizacji" itp. Jak słusznie 
stwierdza B. A. Gruszyn, „same tylko 
przesłanki (pomimo ich ważności i za
sadności) nie wystarczą. To, czy lu
dzie mają swoje zdanie o różnych 
problemach rzeczywistości społecznej 
dotyczy istnienia pewnych specyficz
nych warunków życia społeczeństwa". 
Swoje rozważania kończy uwagami 
na temat wzrostu roli opinii publicz
nej w życiu społeczeństwa. U podstaw 
tego zjawiska — zdaniem autora — 
leżą różne procesy socjalne. Przede 
wszystkim proces jakościowej zmiany 
struktury społeczeństwa i druga 
obiektywna podstawa — proces prze

kształcania politycznej, ekonomicznej 
itp. organizacji społeczeństwa. 

W. I. A r t i e m o w pisze o burżua-
zyjnych naukach społecznych w służ
bie propagandy antysocjalistycznej. 
Autor zwraca uwagę, że w XX wie
ku, gdy miliony ludzi zostały wciąg
nięte w potężny strumień wydarzeń 
międzynarodowych, stosunek człowie
ka do informacji, propagandy, polity
ki zagranicznej zależy w pierwszej 
kolejności od poziomu świadomości, 
zakresu wykształcenia i uświadomie
nia oraz postaw ukształtowanych w 
procesie uprzednich kontaktów z da
nym źródłem informacji. 

Publikacja W. A. S k i b y, ostatnie
go z autorów prezentowanych na 
łamach recenzowanej pracy, traktuje 
o problemie efektywności masowych 
środków informacji w burżuazyjnej 
socjologii. 

Zbiorowe opracowanie radzieckich 
uczonych daje analizę wnikliwą i roz
ległą. Autorzy podejmują polemikę z 
najbardziej uznanymi autorytetami 
krajów zachodnich w omawianej 
przez nas problematyce: McLuhanem, 
J. Klapperem, W. Schrammem, B. 
Berelsonem, P. Lazarsfeldem i inny
mi. 

Wydawnictwo podjęło słuszna ini
cjatywę, by w serii „Partia — Społe
czeństwo — Propaganda" prezento
wać szerszemu ogółowi osiągnięcia 
nie tylko polskich (M. Szulczewski, J. 
Mazurek, S. Kwiatkowski), ale i ra
dzieckich uczonych w zakresie pro-
blematj'ki dotychczas prawie nie po
ruszanej. 

Marian Banach 

KONEKSJE PRASY 
W RFN 

Lucjan M e i s s n e r : PRASA W 
SYSTEMIE POLITYCZNYM RFN. 
PWN, Warszawa 1974. S. 287 

Omówienie tej książki wypada za
cząć od pełnej aprobaty dla opinii au
tora co do tego, że „W polskiej lite
raturze niemcoznawczej jest bardzo 
niewiele monografii, studiów, a także 
książek popularnonaukowych i publi
cystycznych poświęconych prasie 
RFN" (s. 5). W istocie, w ciągu mi
nionego trzydziestolecia szeroko rozu-
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miana tematyką niemiecką zajmo
wano się u nas wprawdzie dość czę
sto i efektywnie, lecz bardzo rzadko 
sięgano po tematy prasowe i praso
znawcze. W rezultacie powstało spo
ro prac niewątpliwej wartości, autor
stwa najbardziej kompetentnych spe
cjalistów 1), lecz takie zagadnienia, 
jak miejsce i udział prasy w życiu 
politycznym RFN oraz jej powiązania 
z określonymi środowiskami politycz
nymi, nie mówiąc już o jej roli i zna
czeniu w oddziaływaniu na zagranicę 
np. za pośrednictwem zagranicznej 
polityki kulturalnej (auswärtige Kul
turpolitik) były od początku zanied
bywane i do dziś budzą uzasadniony 
niedosyt nauko wopoznawczy. Podej
mując temat swego studium, L. Meis
sner nie tylko łagodzi ten niewątpli
wy niedostatek naszego niemcoznaw-
stwa, lecz czyni to w sposób optymal
nie wartościowy i we właściwym cza
sie. Trzeba tylko żałować, że książka 
ukazała się w nakładzie niepropor
cjonalnie niskim do swej wartości i 
znaczenia. 

W dwunastu rozdziałach książki 
autor omawia rozwój prasy zachod-
nioniemieekiej w latach 1945—1974, 
jej instytucjonalne (bezpośrednie) i 
pośrednie powiązania z partiami i po-
zapartyjnymi kręgami politycznymi i 
społecznymi, profile wybranych tytu
łów prasowych, główne instytucje 
dziennikarskie, wydawnicze i praso
we, niektóre zagadnienia procesu 
koncentracji i problemy zawodu 
dziennikarskiego, a nawet organizację 
i status prawno-polityczny radia i te 
lewizji w RFN. 

W owych dwunastu rozdziałach 
przedstawiono więc różne co do zna
czenia dla podjętego tematu zagad
nienia polityczne i problemy prasy 
zachodnioniemieckiej. Każdy z nich 
stanowi jak gdyby oddzielny, we
wnętrznie zamknięty szkic problemo
wy, którego temat mógłby być przed
miotem odrębnego studium politolo
gicznego bądź analizy i refleksji nau
ko wo-prasoznawczej. Stosownie do te
go autor z pełną swobodą — a w 
ostatecznym rezultacie z niewątpliwą 
korzyścią dla wartości opracowania — 
posługuje się warsztatem prasoznaw-
cy i politologa. Wydaje się, że takie 
właśnie warsztatowo-metodyczne po
dejście do tematu i doskonale dopa-

i) Przykładowo: H. Batowski, R. Buchała, 
J. Kokot, A. Klafkowski, J. Krasuski, J. 
Sobczak i Sz. Wysocki. 

sowana do tego konstrukcja kompo
zycyjna pozwoliły autorowi dobrze 
wywiązać się z podjętego w książce 
tematu, przekonując ponadto, jak 
bardzo jest to konieczne i efektywne 
w pracach poświęconych prasie. 

Jakkolwiek tego rodzaju ujęcie nie 
jest wynalazkiem najnowszej daty, to 
przecież można przytoczyć mnóstwo 
przykładów jego ryzykownych bądź 
nawet nieudolnych zastosowań. Naj
ogólniej mówiąc — i o tym przeko
nuje nas praktyka — jednoczesne po
sługiwanie się różnymi warsztatami 
pozostawia wprawdzie wiele swobody 
w doborze źródeł i — w zależności 
od ich bogactwa, charakteru i jakości 
tematycznej — w doborze problemów 
badawczych, lecz jednocześnie może 
prowadzić (i często prowadzi) do roz
luźnienia dyscypliny tematycznej i 
metodycznej opracowania, do za
chwiania proporcji rozważanych 
spraw i nie uzasadnionego wyekspo
nowania problemów drugorzędnych, 
z punktu widzenia potrzeb podjętego 
tematu, kosztem pierwszoplanowych. 
Z tego rodzaju niebezpieczeństwem 
L. Meissner liczył się jednak już od 
pierwszego rozdziału, zatytułowane
go: „Historyczny rodowód współcze
snej prasy RFN", w którym najmoc
niej zaakcentował koneksje politycz
ne poszczególnych tytułów prasowych, 
świadomie rezygnując z „klasyczne
go" opisu historycznego. W konse
kwencji stworzył w ten sposób pro
blemowo przejrzyste i Interesujące 
studium politologiczno-prasoznawcze. 

Spośród innych walorów książki, 
bez których podkreślenia jej prezen
tacja byłaby niepełna, wymienić 
trzeba coraz rzadszą w naszym pi
śmiennictwie naukowym umiejętność 
kondensacji wykładu. Popisem tego 
kunsztu są — nie waham się twier
dzić — zwięzłe, ale jakże trafne i rze
czowo naszkicowane sylwetki poli
tyczne i zawodowe niektórych dzien
nikarzy, publicystów i wydawców 
oraz rodowody ideowo-polityczne i 
mniej lub bardziej trwałe grawitacje 
wybranych tytułów prasowych (s. 
146—201). Ten fragment książki nie
wątpliwie wpłynie na poszerzenie 
grona jej czytelników spoza kręgów 
prasoznawczych i niemcoznawczych. 
Recenzencki zwyczaj każe również 
poinformować, że książka zaopatrzo
na jest w indeks nazwisk oraz ty
tułów prasowych, agencji, radiofo-
fonii, telewizji, instytucji prasowych 
i organizacji dziennikarskich. Za wie

lo« 



148 RECENZJE, OMÓWIENIA, NOTY 

ra również stosunkowo bogaty wy
kaz literatury przedmiotowej. 

Centralnym zagadnieniem badaw
czym studium są polityczne powią
zania i zależności prasy zachodnio-
niemieckiej. L. Meissner — podobnie 
jak W. Pisarek w odniesieniu do za-
chodnioniemieckich badań prasoznaw-
czych 2) — przedstawił wystarczająco 
wiele faktów, by mogły przekonać, 
że tak zwana „niezależność" prasy w 
RFN jest fikcją; mitem nie wytrzy
mującym w żadnym punkcie kon
frontacji z rzeczywistością polityczną 
tego kraju. Dzięki znajomości przed
miotu zaprezentował — podkreślmy 
to — w bardzo zwięzłym wykładzie 
mnóstwo spraw i informacji dotyczą
cych wzajemnych uwikłań prasy i po
lityki w RFN. Nawet szkoda, że wła
śnie tej warstwy książki nie rozbu
dował i nie rozszerzył śmielej na 
obszary polityki zagranicznej, tym 
bardziej że mieściło się to i w jej 
temacie, i przedsięwziętych zadaniach 
badawczych. Wydaje się, że korzystne 
dla książki a niewątpliwie bardzo ko
rzystne dla jej czytelnika byłoby np. 
obszerniejsze potraktowanie roli i 
znaczenia w systemie organizacji i 
oddziaływania prasy zachodnionie-
mieckiej Federalnego Urzędu Prasy 
i Informacji, a także bodaj najkrót
sza charakterystyka instytucji praso-
wo-politycznych, takich jak Interna
tionale Assoziation Deutschsprachiger 
Medien czy wydawnictw informacyj-
no-prasowych organizacji i towa
rzystw typu Gesamteuropäisches Stu
dienwerk. Informowanie polskiego 
czytelnika za pośrednictwem książek 
poświęconych prasie zachodnionie-
mieckiej o sposobach, kierunkach i 
celach działalności wszystkich wy
mienionych i innych instytucji oraz 
o ich wydawnictwach prasowych bądź 
serwisach informacyjnych jest — jak 
sądzę — konieczne i uzasadnione 
obecnie bardziej niż kiedykolwiek 
wcześniej. 

Wychodząc z założenia, że książka 
trafi nie tylko do rąk ludzi obezna
nych z prasą zachodnioniemiecką, 
trzeba jej postawić szczególnie suro
we wymogi w zakresie precyzyjności 
informacji. Drobną, ale znaczącą z 
punktu widzenia poznawczych warto
ści książki usterkę znajdujemy np. 
na s. 258: z kolejności, w jakiej tam 

î) W. P i s a r e k : Badania nad komuniko
waniem masowym w RFN i Berlinie Za
chodnim. Zeszyty Prasoznawcze 1974 nr 4, 
S. 43—62. 

wymieniono tytuły niektórych pism 
słabiej zorientowany czytelnik nigdy 
nie dowie się, które spośród nich 
uważać należy za regionalne, a któ
re za ogólnofederalne, a w odniesie
niu do zamieszczonej tam informacji 
nie jest to szczegół obojętny. Uza
sadnione zastrzeżenia może również 
budzić niepełny opis tabel. Także i w 
tym wypadku czytelnicy obeznani z 
prasą i prasoznawczą literaturą za
chodnioniemiecką bez trudu określą 
źródło, na którego podstawie zostały 
one opracowane. Natomiast inni np. 
studenci, którym przyjdzie tę książ
kę przeczytać, czy ludzie z innych 
kręgów zawodowych będą na to mu
sieli poświęcić sporo czasu. 

Tego rodzaju drobne usterki nie 
mogą jednak w żaden sposób podwa
żyć opinii, że jest to po prostu książ
ka dobra i bardzo potrzebna. Nieza
leżnie bowiem od tego, że w znacz
nym stopniu wypełnia niewątpliwą 
lukę tematyczną w naszej literaturze 
prasoznawcze] i niemcoznawczej, 
uwidacznia rozmiary zaniedbań i po
trzeb badawczych w obu dziedzinach. 
Z pełnym pożytkiem dla czytelników 
powinna też znaleźć miejsce nie tyl
ko w księgozbiorach gromadzących 
literaturę prasoznawczą i niemco-
znawczą, lecz także w bibliotekach 
uczelnianych zakładów nauk politycz
nych. Trafić również powinna do rąk 
ludzi zajmujących się upowszechnia
niem i udostępnianiem prasy zagra
nicznej, a także do bibliotek pedago
gicznych. 

Józef Mądry 

PRASOZNAWSTWO 
JAPOŃSKIE 

Hidetoshi K a t o : JAPANESE RE
SEARCH ON MASS COMMUNI
CATION. Selected Abstracts. With a 
Foreword by Wilbur S c h r a m m . 
The University Press of Hawaii, 
Honolulu 1974. S. X I + 128. 

Można się było spodziewać, że roz
wojowi systemu masowych środków 
komunikowania w Japonii towarzy
szył rozwój badań prasoznawczych. 
Informacje o wielomilionowych na
kładach dzienników, eksperymental-
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nej telegazecie, pełnym nasyceniu od
biornikami radiowymi i telewizyjny
mi (przeciętna japońska szkoła pod
stawowa ma 9 telewizorów) pozwala
ły przypuszczać, że w tym kraju pro
wadzi się dużo poważnych badań nad 
prasą, radiem i telewizją. Bariera ję
zykowa powodowała jednak, że w 
światowym obiegu literatury facho
wej prasoznawstwo japońskie było 
niemal całkowicie nieobecne. 

Książka, którą przygotował prof. 
H. Kato, dyrektor Instytutu Plano
wania w Komunikowaniu Masowym 
w Kyoto, dowodzi słuszności przy
puszczeń, że dorobek japońskich pra-
soznawców i to zarówno w zakresie 
empirycznym, jak i metodologicznym 
jest bogaty ilościowo i ważki jako
ściowo. O rozmaitości tego dorobku 
świadczy 98 przejrzystych, wzorowo 
opracowanych abstraktów, które się 
składają na treść omawianej książki. 
Każdy z nich zbudowano wedle tego 
samego schematu uwzględniającego 
oprócz informacji bibliograficznych 
3 punkty: cel badań, ich metodę i 
główne wyniki. 

Większość streszczonych prac — 
to sprawozdania z badań empirycz
nych nad publicznością środków ma
sowych, a głównie telewizji. Poszcze
gólne badania różnią się między so
bą charakterem (od masowej ankie
ty, którą objęto 170 tys. osób, do mie
sięcznego studium zachowania się ko
munikatywnego jednej rodziny), za
sięgiem (odbiór prasy, radia i tele
wizji przez różne kręgi społeczeń
stwa: dzieci, młodzież, dorosłych mie
szkańców wsi i miast, osoby niewi
dome itd.) i przedmiotem zaintereso
wania (prasa, radio, telewizja, rekla
ma, książki, płyty z przebojami, fil
my). 

Dzięki indeksowi rzeczowemu pra-
soznawca polski znajdzie tu łatwo 
potrzebny mu materiał porównaw
czy, jeśli chodzi o preferencje po
szczególnych środków masowych, ewo
lucję upodobań odbiorców, związki 
między odbiorem prasy, radia i tele
wizja a wiekiem, zamożnością, inteli
gencją, miejscem zamieszkania itp., 
kwestie zrozumiałości języka w ko
munikowaniu masowym, typologię 
publiczności itd. Forma abstraktów 
umożliwia maksymalnie ekonomiczne 
poznanie wyników badań, które cza
sem są zgodne z wynikami uzyskiwa
nymi w innych krajach (np. zmniej
szanie się czasu poświęcanego lektu
rze dzienników na korzyść oglądania 

telewizji, traktowanie telewizji jako 
źródła rozrywki, korzystanie z pro
gramów oświatowych przede wszyst
kim przez dzieci rodziców bardziej 
wykształconych), czasem poruszają 
problematykę wykraczającą poza za
kres naszego prasoznawstwa (np. 
ustalenie, że przebój piosenkarski ży
je ok. 29 tygodni, z czego ok. 12 ty
godni przypada na wzrost jego popu
larności, 4 tygodnie na szczyt i ök. 
13 tygodni na jej spadek), czasem 
zaskakują zbieżnością z wynikami ba
dań polskich. Jako przykład mogą tu 
służyć badania „Młodzież i media", 
którymi objęto 10 tys. osób w wieku 
16—25 lat; na pytanie o cel w ży
ciu ponad 60D/o wskazało „szczęśliwe 
życie osobiste", 22% — „przynosze
nie korzyści narodowi i społeczeń
stwu", a tylko lle/o osiągnięcie kie
rowniczego stanowiska; myśl o karie
rze jest równie mało ponętna dla 
większości młodych Japończyków, jak 
dla ich rówieśników w Polsce. 

Z pomysłów metodologicznych za 
szczególnie cenne uważam dwa na
rzędzia badawcze. Pierwsze z nich — 
to system klasyfikacji odbioru tele
wizji obejmujący 4 kategorie (przy
padkowy, losowy, selektywny i in
strumentalny). Narzędzie drugie — to 
technika „balonowej gumy do żucia", 
przeznaczona do mierzenia stopnia 
zainteresowania dzieci programem te
lewizyjnym (program najmniej inte
resujący — dzieci wydmuchują z gu
my balony, program średnio intere
sujący — dzieci żują gumę, program 
najbardziej interesujący — dzieci 
przerywają żucie). 

H. Kato rzeczywiście dobrze się 
przysłużył japońskiemu prasoznaw-
stwu, wyprowadzając je swoją książ
ką na szerokie forum międzynarodo
we. Szkoda jednak, że forma abstrak
tów nie sprzyja prezentacji prac teo
retycznych. Z omawianego tomu do
wiadujemy się, co japońscy praso-
znawcy robią i jakie uzyskują wyni
ki, niewiele natomiast poszerza się 
nasza wiedza o tym, co i jak oni wła
ściwie m y ś l ą . Jeżeli zaś byśmy 
uznali, że owe 98 abstraktów stano
wi reprezentację badawczych zainte
resowań prasoznawców japońskich, 
możemy również wnioskować o tym, 
czego oni nie robią i czym się nie 
interesują. I tak najwięcej badań do
tyczy odbioru, znacznie mniej zawar
tości środków masowych, w ogóle zaś 
brak badań nad nadawcą i jego spo-
łeczno-polityczno-ekonomicznymi (że-
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by nie powiedzieć „klasowymi") u-
warunkowaniami. Mówiąc innymi sło
wy, prasoznawców japońskich intere
suje to, kto ma o d b i o r n i k i ra 
diowe i telewizyjne i jak ich używa; 
nie pytają natomiast oni o to, kto 
posiada s t a c j e n a d a w c z e i jak 
się nimi dla swoich celów posługuje. 

Walery Pisarek 

WPROWADZENIE | 
DO BADAŃ i 
SPOŁECZNYCH 

Kurt H e l l e r , Bernhard R o s e -
m a n n : PLANUNG UND AUS
WERTUNG EMPIRISCHER UN
TERSUCHUNGEN. Eine Einfüh
rung für Pädagogen, Psychologen 
und Soziologen. Ernst Klett Ver
lag, Stuttgart 1974. S. 309. 

W literaturze światowej występuje 
obfitość wszelkiego rodzaju „wpro
wadzeń" do badań społecznych. A 
jednak recenzowana książka stanowi 
wartościową pozycję wydawniczą. 
Może nie ma w niej specjalnie nic 
nowego, ma jednak wiele zalet przy 
wykorzystaniu istniejącego dorobku 
naukowego. Po pierwsze, jest to je
den z najzwięźlejszych, a przy tym 
dość wyczerpujący podręcznik dla 
pedagogów, psychologów i socjologów. 
Pogodzić te dwie zalety nie było ła
two — udało się to jednak autorom. 
Inna zaleta lo przejrzystość układu 
treści i jasność wykładu. Dalej, na
daje się on zarówno dla teoretyków, 
jak też dla praktyków. I wreszcie, 
stanowi udane połączenie wątków o-
gólnoteoretycznych z dość obszerną 
prezentacją metod zbierania i porząd
kowania materiału empirycznego oraz 
bardzo praktycznymi przykładami sta
tystyki opisowej, korelacji i testów. 

Rzecz prosta, iż podręcznik taki 
sam w sobie nie wystarcza, aby czy
telnik stał się dobrym badaczem spo
łecznym. Potrzebuje on jeszcze lep
szego przygotowania ogólnoteoretycz-
nego oraz znacznego doświadczenia. 
aby stosowanie poszczególnych metod 
i analiz statystycznych było uzasad
nione i użyteczne. Ale jako podsta
wowe minimum podręcznik spełnia 
bardzo dobrze swoją rolę. nie prze

ciążając czytelników zbędnymi infor
macjami i ubocznymi wywodami. 

Omawiana praca składa się z wy
raźnych dwóch części: mniej więcej 
1/3 książki to charakterystyka ogól
nych założeń metody naukowej, pre
zentacja różnych metod oraz technik 
badawczych. Dalszą część stanowią 
przykłady analiz i wykresów staty
stycznych. 

Mimo dużej zwięzłości czytelnik 
dowiaduje się jak operacjonalizować 
kwestie badawcze, jakie są typy ob
serwacji i eksperymentów (oraz jak 
dochodzi do zniekształceń w toku ich 
przeprowadzania), w jaki sposób moż
na formułować hipotezy, jak określać 
wielkość próby i jak ją wylosować, 
jak posługiwać się różnymi pomia
rami (w tym skalowaniem) oraz jak 
mierzyć dane jakościowe (których ob
fitość występuje właśnie w badaniach 
pedagogicznych, psychologicznych czy 
socjologicznych). Gdy jednak autorzy 
omawiają metody analizy treści, szko
da że nie wskazują, kto współcześnie 
był ich prekursorem na szerszą ska
lę (mianowicie Thomas i Znaniecki 
w badaniach nad polskimi chłopami 
w Europie i w Ameryce, w latach 
20-tych). Miałoby to duży walor in
formacyjny, ponieważ niezwykle ob
fite wykorzystanie listów jako pod
stawy do analizy treści przybliżałoby 
czytelnikom to źródło do badań, a 
równocześnie wskazywało na złożo
ność tej procedury badań. Może w 
kolejnym wydaniu autorzy wprowa
dzą uzupełnienia, które mogłyby za
interesować szersze grono czytelni
ków, gdyby również znali szerokie 
zastosowanie metod analizy treści do 
interpretacji pamiętników w socjo
logicznych badaniach w Polsce. Jak 
wiadomo, w żadnym innym kraju 
nie zgromadzono tak wielu pamięt
ników, np. młodzieży, robotników, 
różnych kręgów pracowników umy
słowych — jak właśnie w Polsce i 
tutaj wypróbowano szereg analiz ilo-
ściowo-jakościowych danych tego 
typu. 

Skoro już jest mowa o postulatach, 
warto dodać, iż wyraźnym brakiem 
książki jest nieuwzględnienie stawia
nia problemów naukowych. Autorzy 
niejako z góry zakładają, iż zaintere
sowani wiedzą, co mają badać i cho
dzi tylko o to, aby im wyjaśnić, jak 
mają to robić. Nie sądzę, aby założe
nie to było uzasadnione. Doświadcze
nie wskazuje, iż wielu potencjalnych 
badaczy nie bardzo wie, co warlo ba-
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dać i jak należy formułować proble
my naukowe (temat, to nie to samo, 
co problem badawczy). Nie wszystko 
jest równie ważne, a także nie wszy
stko, co dyktują praktycy — godne 
jest sprawdzenia naukowego. Ale 
czym należy się tu kierować — czy
telnik nie dowie się z recenzowanej 
pracy. 

Jeśli chodzi o część dotyczącą ana
liz statystycznych, zaletą pracy jest 
w szczególności dobranie przekony
wających przykładów z życia codzien
nego oraz podanie współczynników 
korelacji i testów przy wykorzystaniu 
bardzo małych próbek (poniżej 20 
osób). Bardzo często bowiem, zwła
szcza pedagog czy psycholog mają do 
czynienia właśnie z małymi liczebno-
ściami, które jednak wymagają po
rządnej analizy. 

Ryszard Dyoniziak 

PEDAGOGIKA 
KOMUNIKOWANIA 

Wolfgang F u n k e , Rainer H o r-
b e l t , Wolfgang S c h i l l , Wolf
gang S c h u l z u. a.; THEMA: 
MASSENMEDIEN. Serie: Edition 
Erziehung. Pro Schule Verlag, 
Düsseldorf 1974. S. 261. 

Grupa młodych autorów z RFN 
przygotowała bardzo interesującą 
książkę: zbiór tematów i problemów 
do dyskusji w szkołach różnego typu 
na temat masowych środków komu
nikowania. Książka jest nie tylko na 
czasie, lecz także trafia w sedno zło
żonych problemów współczesności. 
Żałuję, iż brak u nas jeszcze takiego 
metodycznego wprowadzenia dla ucz
niów i studentów. Potrzeba jest jas
na. Prof. Szczepański wielokrotnie 
pisał, nie tylko jako kierownik zespo
łu przygotowującego znany Raport o 
stanie oświaty w Polsce, że trzeba 
wyciągnąć wszystkie konsekwencje z 
faktu, iż szkoła nie jest już dziś i nie 
może odgrywać roli monopolisty w 
sprawach wykształcenia i wychowa
nia. Obok szkół wszelkiego typu po
jawiła się silna konkurencja w posta
ci telewizji, radia, prasy i filmu oraz 
widowisk masowych, które to środki 
komunikowania w swoisty sposób od

działują na młodzież, zwłaszcza iż dla 
niej środki te mają często wyższą 
rangę niż to, co mówią wykładowcy 
i wychowawcy. Stąd też — niezależ
nie od problemu współdziałania wy
chowawczego szkół i mediów — wy
łania się zagadnienie nieustającej dy
skusji wokół intelektualnej, politycz
nej i wychowawczej roli masowych 
środków komunikowania. 

Autorzy recenzowanej pracy przy
gotowali właśnie zestaw kwestii (w 
oparciu o odpowiednie dane liczbo
we i przykłady), które powinny stać 
się przedmiotem powszechnych zajęć 
w szkołach czy w uczelniach. Chodzi 
o to, aby czytelnicy prasy, widzowie 
i słuchacze mieli dystans wobec ma
sowych mediów, żeby mieli świado
mość jak one działają, jak się pre
paruje upowszechniane treści, jakie 
mogą być potencjalne skutki oddzia
ływania, aby — jako obywatele — 
mogli zachować swoją osobowość, aby 
mieli swoje zdanie i przekonania i 
nie stali się - biernymi świadkami te
go, co do nich dociera za pośrednic
twem telewizji, radia, prasy czy fil
mu. 

Autorzy sięgnęli przy tym do przy
kładów mogących szczególnie zainte
resować młodzież: uwzględniono więc 
do czego skłania moda na komiksy, 
jakie problemy stwarza telewizja, 
książki dla dzieci i młodzieży oraz 
płytomania. 

Wszystkie te środki przekazu roz
patrywane są jako swoista „konku
rencja" dla szkoły. 

Przykładowo: zajęcia na temat 
„nauczania o mass media"' obejmują 
„tezy" (np. takie: treści z mass me
dia jako „doświadczenie z drugiej rę
ki"; złożone społeczeństwa nie są w 
stanie żyć bez masowych mediów; 
„neutralność" masowych środków ko
munikowania; co to znaczy, że „me
dium" jest informacją; masowe me
dia a bierność młodzieży; kontrola 
zachowań poprzez masowe media), 
dalej — sformułowanie celu zajęć, 
następnie konkretne problemy do dy
skusji z młodzieżą (czas pracy — czas 
wolny, charakterystyka masowych 
mediów — definicja, rodzaje, propo
zycje programowe, zaspokajanie po
trzeb dzięki masowym środkom prze
kazu — pojęcia z dziedziny mediów — 
w tym: pojęcia teorii informacji, dzia
łanie informacji, wartość informacji 
w życiu ludzi, nadawca-odbiorca, ro
la intencji (zamiaru) w procesie ko-
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munikowania, problem manipulowa
nia, zagadnienia selektywności u na
dawcy i odbiorcy; i wreszcie czwarta 
grupa problemów: mechanizmy funk
cjonowania masowych mediów (jed
nokierunkowość przekazywania t re
ści, deformacje w procesie komuni
kowania, organy kontroli nad media
mi, próby emancypacji poszczegól
nych środków przekazu, zagadnienie 
fascynacji za pośrednictwem maso
wych mediów, sfera indywidualnej 
aktywności przy wykorzystaniu ma
sowych środków komunikowania). 

Podałem szczegółowo rozpracowa
nie tematyczne w odniesieniu do ma
sowych środków komunikowania ja
ko całości, aby ukazać charakter swo
istego „przewodnika metodycznego", 
jakim i est w istocie recenzowana 
książka. 

Nie ulega przy tym wątpliwości, 
że tak ustawione zajęcia z młodzie
żą mogą odegrać rolę w uświadomie
niu roli masowych mediów we współ
czesnym społeczeństwie, w rozbudza
niu samodzielności myślenia wśród 
młodzieży, tym bardziej, że do każ
dego zajęcia poleca się odpowiednio 
dobrane lektury, oparte na nauko
wych badaniach. Szkoda tylko, że 
autorzy ujęli całą problematykę dość 
ogólnikowo w tym sensie, że w prze
wodniku metodycznym brak analiz 
porównawczych odnośnie do maso
wych mediów w krajach o różnych 
systemach społeczno-politycznych. 
Wiadomo przecież, że na przykład u 
nas reklama nie odgrywa takiej roli 
jak w USA, również programy oświa
towe zajmują stanowczo więcej miej
sca w programach telewizji polskiej 
niż w USA. Co więcej, w dobie dą
żenia do wzajemnego poznania się na
rodów ważną rolę odgrywa np. nau
ka obcych języków w telewizji. Ale 
czy panuje tu wzajemność? Niestety, 
nie. To samo zresztą dotyczy np. ra
dia. U nas są audycje nauki niemiec
kiego — czy w RFN uczy się języka 
polskiego? Niestety, nie. Tak więc 
mimo rozreklamowanego hasła swo
body przepływu informacji, ludzi i 
idei — trzeba będzie jeszcze wiele 
zmienić, aby myślenie w kategoriach 
wzajemności dotarło do wszystkich, 
którzy mają wpływ na kształtowanie 
opinii publicznej. Również zajęcia z 
młodzieżą na temat masowych me
diów mogą odegrać w tym dziele 
ważną rolę. 

Ryszard Dyoniziak 

ŚRODKI MASOWE 
A ROZWÓJ ŚWIADOMOŚCI 

DEVELOPING WORLD AND 
MASS MEDIA. IOJ., Prague 1975. 
S. 130. 

Publikacja MOD (IOJ) stanowi wy
bór sześciu referatów przedstawio
nych w grupie roboczej „masowe 
środki przekazu i kraje rozwijające 
się" na konferencji IAMCR (AIERI) 
(Międzynarodowe Stowarzyszenie Ba
dań nad Komunikowaniem Masowym) 
w Lipsku we wrześniu 1974*). Na
czelnym tematem konferencji był 
„Udział masowych środków przekazu 
w rozwoju świadomości w zmienia
jącym się świecie". 

Referaty zarysowują główne pro
blemy, na jakie napotykają masowe 
środki przekazu w nowo powstałych 
krajach Afryki, Azji i Ameryki Ła
cińskiej, a zarazem przedstawiają 
szerszą perspektywę obecnego stanu 
masowych środków komunikowania 
oraz stanu badań nad nimi prowa
dzonych. 

Pierwszy referat (K. N o r d e n-
s t r e n g , Finlandia) charakteryzuje 
stan masowych środków przekazu w 
krajach rozwijających się z podkre
śleniem czterech cech rzutujących na 
stan, badania oraz perspektywy tych 
środków: 
1. Brak równowagi między krajami 
rozwijającymi się a krajami rozwi
niętymi w produkcji i dystrybucji in
formacji. 
2. Brak równowagi w przepływie in
formacji; ilościowo 100 razy więcej 
przekazów płynie z krajów uprzemy
słowionych do krajów rozwijających 
się, niż w odwrotnym kierunku. 
3. Związana z powyższymi ilościowy
mi cecha jakościowa przekazów od
bieranych przez publiczność w kra
jach rozwijających się, a mianowicie: 
nieadekwatność zawartości (treści) 
przekazów do społecznych i kulturo
wych problemów tych krajów. 
4. Cecha podstawowa — to różnice 
ustrojowe. 

Pocieszającym faktem jest rosnąca 
świadomość obiektywnych problemów 
dotyczących funkcjonowania maso
wych środków przekazu, nie tylko 
badaczy i praktyków komunikowa
nia masowego, ale i polityków, a 

*) Por. sprawozdanie w Zeszytach Praso-
znawczych nr 63, s. 158—160. 
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także postępowej części opinii pu
blicznej. 

Autor zauważa też zmianę podej
ścia badawczego — pogłębienie ana
lizy, stosowanie analizy systemowej 
w miejsce atomistycznego podejścia, 
docenianie społeczno-ekonomicznego 
i historycznego podłoża badanych 
zjawisk. 

Na społeczne i klasowe funkcje 
oraz charakter prasy w rozwijają
cych się krajach Afryki i Azji zwra
ca w następnym artykule uwagę 
A.K.T. I b r a g i m o w (ZSRR). Cha
rakteryzuje kolejno pięć zasadniczych 
typów tej prasy: 
1. prasa narodowej burżuazji, 
2. prasa rewolucyjno-demokratyczna, 
3. prasa komunistyczna, 
4. prasa lokalnego kapitału monopo
listycznego, 
5. prasa zagranicznych korporacji 
monopolistycznych. 

Im aktywniejszy jest antyimperia-
listyczny kurs danego kraju, tym 
głębsza akceptacja marksistowsko-le
ninowskiej teorii prasy. Funkcje: 
propagandową, agitatorską i organi
zatorską uzupełniają w tych krajach 
takie funkcje wtórne, jak wychowaw
cza i poznawcza. 

J. A. L e n t (USA) zwraca uwagę 
na cztery problemy, dla których pro
ponuje też pewne rozwiązania. Po 
pierwsze, jak w krajach rozwijają
cych się adaptować w ekonomicznym 
i kulturowym sensie masowe środki 
przekazu. Po drugie, jak sprawić, by 
media służyły interesom mas, a nie 
elit. Po trzecie, jak rozwikłać kon
flikt między wolnością prasy a roz
wojem i jego koniecznościami. Wre
szcie czwarty problem to kwestia 
teorii i badań masowych środków 
przekazu, odpowiednich dla Trzecie
go Świata. 

Zadaniom i problemom środków 
masowych w politycznych, ideologicz
nych i kulturowych procesach prze
mian krajów Afryki poświęcił uwa-
wę W. U l l r i c h (NRD). 

Krytycznego przeglądu badań nad 
komunikowaniem masowym w kra
jach Ameryki Łacińskiej, ich wyni
ków, zastosowań, metod i zakresu do
konał L. R. В a 11 r a n (Kolumbia). 

W ostatnim referacie S. B r a u n e r 
(NRD) zajął się powstawaniem i roz
wojem języków narodowych oraz ich 
wagą dla tworzenia rodzimych środ
ków przekazu w Afryce. 

Andrzej Rusinek 

PRZYSZŁOŚĆ 
KOMUNIKOWANIA 
MASOWEGO 

Uwe M a g n u s (Hrsg): MASSEN
MEDIEN IN DER PROGNOSE. 
Konzepte und Modelle für Zu
kunft. Verlag Volker Spiess, Ber
lin 1974. S. 194. 

Publikacja jest pracą zbiorową 14 au
torów zachodnioniemieokich, pracow
ników naukowych instytutów bada
nia komunikowania masowego oraz 
praktyków — pracowników radia, 
telewizji i prasy. Niektórzy z nich 
znani są już polskim badaczom ma
sowych środków przekazu. Proble
matyka omawianej książki dotyczy 
perspektyw komunikowania masowe
go w RFN w okresie najbliższego 
ćwierćwiecza, tj. do roku dwutysięcz
nego. Szczególną uwagę poświęcono 
zagadnieniom rozwoju środków i 
technik przekazu informacji, margi
nesowo traktując natomiast treść tych 
przekazów. Kilkanaście odrębnych te
matycznie szkiców, z których składa 
się książka oraz wąskie ramy recen
zji nie pozwalają niestety na dokład
niejszą prezentację poszczególnych za
gadnień. Ograniczono się przeto z ko
nieczności do ich hasłowego zaanon
sowania. 

Książkę otwiera szkic L. N e f f e : 
„Społeczno-demograficzny rozwój Re
publiki Federalnej Niemiec". Wbrew 
pozorom opracowanie to ma sens w 
omawianej pracy, stanowi bowiem 
tło dla dalszych rozważań. Autor 
przedstawia w zarysie bieżące proble
my demograficzne i społeczne RFN 
oraz przyszłą sytuację ludnościową i 
jej konsekwencje społeczne. Specjal
ną uwagę zwrócił na nowe zjawiska, 
jakie powinny pojawić się do koń
ca bieżącego stulecia. 

Kolejne dwie pozycje poświęcono 
sprawom radia i telewizji. Autorem 
pierwszej, zatytułowanej „Przyszłość 
radiofonii" jest M. J e n k e , a dru
giej pt. „Zapotrzebowanie społeczne 
a struktura programów telewizyjnych 
w przyszłości" — D. S t o 11 e. Oprócz 
omówienia zagadnień technicznych, 
tj. przyszłego rozwoju środków prze
kazu i odbioru autorzy przewidują 
nowe potrzeby społeczne w zakresie 
sposobów odbioru, jakie wystąpią w 
najbliższej przyszłości i ich konse
kwencje dla nadawców. 
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Problemom prasy poświęcono trzy 
odrębne fragmenty pracy. Autorem 
dwóch: „Przyszłość gazet codzien
nych" oraz „Przyszły rozwój czaso
pism" jest J. T o n n e n m a c h e r , 
który stawia w zamyśle pytanie, czy 
dzienniki utrzymają się w najbliższej 
przyszłości? Ich główną funkcję, do
starczyciela informacji przejęły bo
wiem z lepszym skutkiem radio i te
lewizja. A jeśli się utrzymają, to czy 
będą jedynie „niezastąpionym przy
smakiem do śniadania", czy też będą 
spełniać poważniejsze funkcje? W 
konkluzji autor jest zdania, że dzien
niki nie znikną w najbliższej przy
szłości, a nawet powinny się rozwi
nąć — pod warunkiem dokonania 
pewnych korekt co do treści i form 
wydawania. Ciekawą ewolucję prze
chodzą czasopisma. Otóż według za
mieszczonych statystyk w RFN w la
tach 1953—1972 nakłady czasopism 
popularnych wzrosły ponad dwukrot
nie, podczas gdy czasopism fachowych 
(w tym naukowych) zaledwie o 9a/o. 
Jak na okres rewolucji naukowo-
-technicznej, ten drugi wskaźnik wy
daje się żenująco niski. Główne fun
kcje czasopism popularnych, które 
zapewne utrzymają się także w przy
szłości, to dostarczanie rozrywki oraz 
pomoc w organizacji życia. Nastąpią 
jednak istotne zmiany w sposobie re 
dagowania i wydawania czasopism. 
Jak wskazują obserwacje ostatnich 
lat, zanikać będą wielkie, masowe, 
uniwersalne czasopisma na rzecz 
mniejszych, bardziej specjalistycz
nych, adresowanych do węższego gro
na czytelników. Na koniec autor 
omawia dość wnikliwie problemy 
przyszłego rozwoju poszczególnych 
typów czasopism w RFN. 

Zagadnienia redagowania i wyda
wania gazet porusza dokładniej W. 
A. M a h l e w szkicu pt. „Czy przy
szłość bez gazet?". Szczególnie inte
resuje go wzajemny stosunek redak
tor — czytelnik, który przejawia się 
głównie poprzez treści i formy publi
kacji. Bardzo ważna jest dla dzien
nikarza znajomość jego czytelnika, co 
nie jest w praktyce — jak podaje 
autor — zjawiskiem częstym. Rozmi
janie się podaży treści i formy pu
blikacji prasowych z potrzebami czy
telniczymi bądź niski poziom publi
kacji mogą rodzić wiele negatyw
nych skutków, a w efekcie przyczy
niać się do spadku czytelnictwa. Na 
to ostatnie wskazują częściowo ba
dania czasu wolnego. Tak np. prze

ciętny czas mieszkańca RFN w la
tach 1964—1970 poświęcany na czy
tanie gazet nie zwiększył się, a to 
znaczy, że jego udział w zagospoda
rowaniu wzrastającego przecież cza
su wolnego uległ nawet obniżeniu. 
Autor podkreśla i uzasadnia potrze
bę stałych badań czytelniczych, pro
wadzenia swoistego marketingu re
dakcyjnego. 

Problemami dziennikarstwa zajął 
się W. R. L a n g e n b u с h e r w szki
cu: „Przyszłe zadania w zakresie 
kształcenia dziennikarzy", który jest 
w pewnym sensie uzupełnieniem po
przedniego opracowania. O potrze
bie systematycznego kształcenia za
wodowego dziennikarzy mówi się już 
od dziesiątków lat, ale nie podejmu
je poważniejszych kroków w celu 
realizacji tych postulatów. W ostat
nim okresie poczyniono pewne dzia
łania, czego dowodem jest opraco
wane w 1971 roku przez Niemiecką 
Radę Prasową „Memorandum w 
sprawie kształcenia dziennikarzy". 
Istnieje jednak wiele przeszkód we 
wprowadzaniu powszechnej edukacji 
dziennikarskiej. Tkwią one w dużej 
mierze w zakorzenionych tradycyj
nych schematach traktowania niektó
rych zawodów przez społeczeństwo. 
W przypadku dziennikarstwa takimi 
stereotypami są poglądy, że dzienni
karstwo to „otwarty, wolny zawód 
ludzi uzdolnionych" i takim powinno 
pozostać w przyszłości, a dziennikarz 
to „wolontariusz". Ponadto za konie
cznością regularnego, zorganizowane
go kształcenia dziennikarzy przema
wia to, iż dziennikarstwo jest już 
jednym w wielu rodzących się lawi
nowo zawodów w sferze masowych 
środków komunikowania i w zależ
ności od rodzaju tego środka jego 
praca może być diametralnie od
mienna. Wśród mnogości zawodów, 
które wymagają gruntownego przy
gotowania fachowego, dziennikarz nie 
może być amatorem. 

Cztery opracowania dotyczą za
gadnień technicznych i organizacyj
nych masowych środków przekazu. 
Ich tematyka skupia się na uzasad
nianiu potrzeby wprowadzenia i omó
wieniu nowych środków przekazu i 
ich organizacji. Mogą więc zaintere
sować głównie techników i organiza
torów procesu komunikowania. Gwo
li formalności odnotowuję autorów 
i tytuły: К. М. S c h m i d t: „Rozwój 
środków komunikowania poprzez no
we techniki przekazu", J. H. K n o l l : 
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„Kasety AV. Rozrywka i dokształca
nie we własnym zakresie. Przykład 
rozwoju nowego środka przekazu", 
H. B e s s l e r : „Szerokopasmowe 
środki komunikowania. Fundamenty 
pod nową wieżę Babel", H. K u n d 
l e r : „O systemie komunikacyjnym 
i informacyjnym". 

Znaczną uwagę poświęcono wyko
rzystaniu masowych środków prze
kazu do celów kształcenia. Czyni to 
głównie R. M e r k e r t w szkicu 
„Środki masowego przekazu a oświa
ta. Perspektywy i problemy". Istnie
ją duże szanse przyjścia z pomocą 
systemowi oświaty, będącemu od 
dłuższego czasu w sporych tarapa
tach. Należałoby więc w miarę moż
liwości urozmaicić programy radio
we, a zwłaszcza telewizyjne audycja
mi o wyraźnym, z góry założonym 
wydźwięku dydaktyczno-wychowaw-
czym. Pamiętać bowiem trzeba, że 
bez względu na to, czy się chce czy 
nie, telewizja kształci i wychowuje — 
tylko czy aby zawsze w pożądanym 
kierunku ? 

Kolejny artykuł wychodzi nieco 
swą treścią poza sprawy zachodnio-
niemieckie. Jest to opracowanie G. 
M a l e t z k e g o : „Znaczenie maso
wych środków komunikowania dla 
Trzeciego Świata". Rozważając po
trzeby i skutki rozwoju środków w 
krajach rozwijających się, stwierdza 
generalnie ich pozytywne znaczenie 
dla społeczeństw tych krajów. 

Opracowanie W. B. L e r g a pt. 
„Publicystyczna wizja celu. Spraw
ność i skuteczność masowych środ
ków komunikowania w przyszłości" 
podejmuje zagadnienia metodologicz
ne prognozowania i planowania roz
woju komunikowania masowego, pod
kreślając odpowiedni wybór celu 
przewidywania i rolę szeroko rozu
mianej publicystyki w tym zakresie. 
Następnie autor określa i wnikliwie 
analizuje kryteria, jakie powinien 
spełniać dobry system komunikowa
nia masowego w przyszłości. 

Książkę zamyka krótki szkic U. 
M a g n u s a pt. „Przyszłe potrzeby 
w zakresie badań radia i telewizji". 
Po części jest to rekapitulacja po
przednich rozważań oraz syntetyczne 
wyszczególnienie zadań w zakresie 
badania masowych środków komuni
kowania. 

Kilka uwag ogólnych. Prognozy 
autorów zachodnioniemieckich — jak 
wspomniano — nie sięgają poza rok 
2000 i bazują na aktualnych istnie

jących już środkach technicznych i 
technologicznych przekazu. Problem 
tkwi jedynie w ich upowszechnieniu. 
Prognozy te cechuje więc duży sto
pień prawdopodobieństwa realizacji. 
Odczuwa się jedntk niedosyt rozwa
żań dotyczących wizji społeczeństwa 
roku dwutysięcznego, jego sposobu 
i stylu życia, uznawanych wartości, 
które to czynniki powinny być prze
cież podstawą prognozowania rozwo
ju komunikowania masowego i w 
pracach prognostycznych musi się dla 
nich znaleźć poczesne miejsce. Odno
si się czasem wrażenie, jakoby roz
wój środków przekazu był celem sa
mym w sobie, a nie sposobem osią
gnięcia jakiegoś z góry założonego, 
nadrzędnego celu społecznego. W za
sadzie autorzy nie zastanawiają się, 
do czego może doprowadzić zaryso
wany przez nich, żywiołowy rozwój 
masowych środków komunikowania; 
czy będą środkami ułatwiającymi 
człowiekowi życie i jemu podporząd
kowanymi, czy też człowiek stanie się 
ich swoistym niewolnikiem. 

Praca zachodnioniemieckich eks
pertów może pobudzić czytelnika — 
jak życzą sobie autorzy — do dys
kusji nad przyszłością komunikowa
nia. Można ją więc polecić naszym 
specjalistom w celu krytycznego prze
studiowania. 

Czesław Bywalec 

GRAFIKA 
REKLAMY 

MODERN PUBLICITY 1973/74. 
Editor Felix G l u e к. Studio Vi
sta, London 1973. S. 176. 

Badania nad reklamą prasową, tele
wizyjną czy plakatową traktuje się 
u nas jeszcze zbyt marginesowo, co 
nie wpływa na stały wzrost ich po
ziomu graficznego. Abstrahując już 
od notorycznie złej farby czy nisko-
gatunkowego papieru, jakość rekla
my ilustracyjnej mogłaby ulec rady
kalnej poprawie poprzez szerszą 
współpracę z grafikami mającymi 
pewne ambicje, a nie tymi, którzy 
niestety nastawiają się jedynie na 
„chałtury". 

Reklama ilustracyjna powinna in
formować konsumenta nie tylko o sy-
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tuacji na rynku, ale jednocześnie roz
wijać jego dobry smak, podając treść 
w formie obrazowej i skondensowa
nej oddziaływać na percepcję odbior
cy. U nas stosuje się na tym polu 
zbyt mało innowacji, na co zapewne 
ma spory wpływ mała konkurencja 
usypiająca inwencję ogłoszeniodaw
ców. Często spotkać można zjawisko 
przytłaczania jednych akcentów gra
ficznych przez inne, co się odbija 
ujemnie na szacie graficznej reklam, 
efektach estetyczno-plastycznych. 

Celem reklamy w pierwszym rzę
dzie jest zwiększenie efektywności 
i stymulacja sprzedaży towaru, ale 
trzeba pamiętać, że właśnie u nas 
są warunki ku temu, aby reklama 
ilustracyjna wpływała również na 
pośrednie zapoznawanie społeczeń
stwa z nowymi kierunkami w gra
fice, z pracami stojącymi rzeczywi
ście na wysokim poziomie. Zamie
szczaniu słabych graficznie reklam, 
brakowi technicznej adiustacji wy
dawnictwa powinny energiczniej za
pobiegać, co nie znaczy, że całkowi
te wyeliminowanie słabych graficz
nie ogłoszeń jest w praktyce możli
we. Jednakże dobrze byłoby, gdyby 
reklamy utrzymane na dobrym po
ziomie dominowały nad szarzyzną i 
sztampą charakterystyczną jeszcze dla 
wielu naszych gazet i wydawnictw. 
Zbyt rzadko niestety twórczość am
bitna ma priorytet nad graficznym, 
a właściwie pseudograficznym rze
miosłem. 

W świetle powyższych uwag z za
interesowaniem należy potraktować 
omawianą książkę. Pracę wydano sta
rannie, na dobrym papierze, co przy 
tego typu publikacjach nie jest spra
wą drugorzędną. Rysunki i zdjęcia 
w zasadzie niewiele ustępują orygi
nałom. „Modern publicity 1973/74" 
składa się z krótkiego wstępu pióra 
wydawcy F. Glucka i ze 176 stron, 
na których znajdujemy kilkaset czar
no-białych i 90 barwnych reproduk
cji. Podzielono je na następujące 
działy: plakaty, ogłoszenia prasowe, 
okładki książkowe, gatunki pisma, 
opakowania, nagłówki i znaki ochron
ne, reklama filmowa i tytuły, bro
szury, sprawozdania roczne, karty 
okolicznościowe oraz kalendarze. Bar
dzo pomocne w korzystaniu z książ
ki są indeksy grafików, fotografów, 
agentur reklamowych czy też indeks 
zleceniodawców. Zarówno wstęp, jak 
i informacje pod każdym zdjęciem 

bądź rysunkiem podano w językach: 
angielskim, francuskim i niemieckim. 
Szkoda tylko, iż niekiedy (przykła
dowo na stronach 106, 136 czy obwo
lucie książki) poszczególne teksty róż
nią się między sobą, bądź też wy
dawca ograniczył się jedynie do ję
zyka angielskiego. W pracy tych roz
miarów niemożliwością było uniknąć 
drobnych omyłek, jednakże występu
ją one bardzo sporadycznie. 

Rocznik międzynarodowej grafiki 
reklamowej 1973/74, bo tak chyba 
można określić „Modern publicity 
1973/74", oparto na 6800 pracach na
desłanych z całego świata i ma w 
swym założeniu stanowić informator 
i przewodnik po nowych prądach, 
kierunkach czy rozwiązaniach naj
bardziej charakterystycznych dla dzi
siejszej grafiki reklamowej. Selekcja 
dokonana została przez wydawców z 
dużą znajomością przedmiotu, choć — 
naszym zdaniem — w nieco szerszym 
stopniu należało uwzględnić plakaty 
czy rysunki grafików z państw so
cjalistycznych. W książce spotykamy 
wprawdzie kilka prac autorów wę
gierskich, czechosłowackich i polskich, 
ale trudno oprzeć się wrażeniu, iż 
zamieszczono je przede wszystkim po 
to, by książka mogła rościć ambicję 
przeglądu światowej grafiki rekla
mowej. 

Z grafików polskich spotykamy 
dwie prace Rafała Olbińskiego i pla
kat Józefa Mroszczaka, znajdujący 
się aktualnie w wilanowskim Muzeum 
Plakatu. Jest to najstarsze na świe
cie muzeum tego typu, bardziej zna
ne zresztą za granicą aniżeli w kra
ju. Muzeum Plakatu w Wilanowie na
stawione jest na gromadzenie plaka
tów artystycznych i w przeciwień
stwie do innych tego typu placówek 
(z Muzeum Plakatu w Essen na cze
le) koncentruje się na twórczości ak
tualnie tworzących grafików. W tym 
kontekście widać, że zamieszczenie w 
pracy tylko jednego plakatu z wila
nowskiego muzeum należy uznać za 
wręcz przypadkowe. 

Podsumowując można stwierdzić, 
że otrzymaliśmy pracę wartościową, 
z którą powinni zapoznać się nasi 
specjaliści od reklamy, graficy, czę
ściowo także drukarze, jednym sło
wem: osoby oddziałujące na oblicze 
i poziom polskiej # grafiki reklamo
wej. 

Marek Andrzejewski 
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Noty o polskich nowościach wydawniczych 

ф Lesław W o j t a s i k : PSYCHOLOGIA 
PROPAGANDY POLITYCZNEJ. PWN, 
Warszawa 1975. Wyd. 2. (Tytuł wyd. 1: 
Zarys psychologii propagandy. Warszawa 
1973). 

Problemy efektywnego prowadzenia pra
cy propagandowej pojawiają się coraz czę
ściej w literaturze naukowej. Zwrócenie 
uwagi na konieczność prawidłowego i sku
tecznego oddziaływania jest wyrazem no
wych prakseologicznych tendencji w psy
chologii i socjologii. 

Przykładem takich zainteresowań jest 
książka L. Wojtasika, w założeniu swoim 
nakierowana na analizę i optymalizację 
psychologicznych elementów propagandy, 
głównie z punktu widzenia zastosowań 
praktycznych. Jednocześnie autor wyraźnie 
dostrzega konieczność wiązania teoretycz
nych i empirycznych badań nad tą dzie
dziną komunikowania, wydaje się, że rów
nież trosce o najlepsze zrozumienie treści 
zawartych w pracy książka zawdzięcza ob
szerny wstęp omawiający rys historyczny, 
przedmiot i podstawowe pojęcia psycholo
gii propagandy. 

Skonstruowany przez autora model 
przekazu propagandowego oparty na su
gestiach metodologicznych W. S. Tiuch-
tina, szczególną uwagę zwraca na odbior
cę komunikatu, a głównie na procesy ko
dowania i rozkodowywania bodźca, uwagi 
pamięciowej, osobowościowe determinan
ty recepcji. Wadą tak skonstruowanego 
modelu jest nieuwzględnianie treści prze
kazu oraz czynników zakłócających dzia
łanie bodźca. Przyjęcie schematu pozwala 
jednak na bardzo wnikliwe i szczegółowe 
opisanie werbalnego i wizualnego przeka
zu. Podkreślenie specyficznych właściwo
ści słowa i obrazu uzupełnione jest ana
lizą psychologicznej struktury postawy i 
dynamiki jej zmian pod wpływem oddzia
ływań zewnętrznych. Duża wartość wnio
sków praktycznych płynąca z takiego ze
stawienia zniekształcona jest brakiem ana
lizy środków propagandy masowej łączą
cych najczęściej w sobie cechy obu ty
pów przekazu i wykazujących jednocze
śnie nowe wartości nie występujące od
dzielnie. Nie umniejsza to w niczym uni
wersalnej wartości zasad prowadzenia pra
cy propagandowej, które formułuje autor 
w konkluzji swoich rozważań, zwracając 
uwagę na sugestywność, szybkość i aktu
alność informacji oraz — co wydaje się 
szczególnie ważne — na pełne zaspokojenie 
potrzeb odbiorców i indywidualizacje dzia
łania. 

Podkreślając konieczność dalszych opra
cowań w tej dziedzinie chciałbym jeszcze 
zwrócić uwagę na tę część pracy, w któ
rej L. Wojtasik omawia wykorzystanie 
osiągnięć psychologii w propagandzie, 
głównie kapitalistycznej. Opierając się na 
opracowaniach L. W. Dooba (Public Opi
nion and Propaganda. New York 1965), ,1. 
Ellula (Propaganda — The Formation of 
Men's Attitudes. New York 1965), L. Fra
sera (Propaganda. London 1957) i innych, 
wskazuje na antyhumanitarny charakter 
propagandy zachodniej, wyrażający się w 
stosowaniu nacisku psychologicznego, od
działywaniu na emocje, rozpowszechnia
niu poglądów założonych programowo czy 
działaniach podprogowych. Demaskatorskie 
przedstawienie tych metod jest niewątpli
wie prawdziwe, lecz zawiera w sobie nie
bezpieczeństwo schematycznego przedsta
wienia sposobów wpływania na psychikę 
ludzi poddanych działaniu coraz bardziej 
subtelnych bodźców. W konsekwencji pro
wadzić to może do ograniczenia poszuki
wań własnych, oryginalnych środków pro
pagandowych, mogących skutecznie prze
ciwstawiać się zachodnim, a opierających 
się nie tylko na zdobyczach psychologii, 
ale i socjologii oraz pedagogiki społecz
nej. 

aś 

ф Adolf N o w a c z y ń s k i : MAŁPIE 
ZWIERCIADŁO. Wybór pism satyrycznych. 
Wydawnictwo Literackie, Kraków 1974. 
T. I: s. 679. T. II: s. 515. Z 2 portretami 
autora. 

Adolf Neuwert-Nowaczyński (1876—1944) 
przeszedł do historii literatury przede 
wszystkim jako główny satyryk Młodej Pol
ski, przy czym zręcznie balansował między 
pamfletem a paszkwilem. W historii pra
sy ma niepoślednie miejsce jako niezwy
kle płodny publicysta polityczny i dzien
nikarz. Postępowy za młodu, po czter
dziestce ewoluował na prawo, oddał swe 
ostre, agresywne pióro w służbę nacjona
lizmowi i antysemityzmowi. Jego to miał 
na myśli Piłsudski mówiąc o „zaplutym 
karle reakcji". 

Późno doczekaliśmy się tego obfitego 
wyboru pism satyrycznych Nowaczyńskie-
go w układzie i ze wstępem doc. Tomasza 
W e i s s a . Tom I obejmuje dorobek z lat 
1897—1904 w postaci fragmentów „Małpie
go zwierciadła", baśni galicyjskiej o Kra
kowie, „Facecji sowizdrzalskich", „Skoto-
pasek sowizdrzalskich" i artykułów z cza-
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sopisma Liberum Veto; tom II — utwory 
z lat 1904—1916 w postaci trzech drama
tów jednoaktowych, fragmentów „Figli-
ków sowizdrzalskich", wiersza „Renegaci", 
sztuki „Nowe Ateny" i „Meandrów". 
Dwutomowy wybór prezentuje plon pierw
szego, niemal dwudziestoletniego okresu 
działalności pisarskiej autora, kiedy to 
literat przeważał nad publicystą. Porzą
dek tekstów jest chronologiczny. Bogaty 
aparat przypisów objaśniających, bez któ
rych teksty byłyby już dziś niezrozumia
łe, opracował Józef L e ś n i a k . 

We wstępie zaznaczono, że nerw publi
cystyczny da się wykryć we wszystkich 
niemal bez wyjątku utworach Nowaczyń-
skiego, który jako pisarz i dziennikarz 
stanowi zjawisko wybitne, ale i trudne. 
Przy szerokim zakresie zainteresowań i 
błyskotliwej inteligencji był on w wielu 
poruszonych przez siebie sprawach tylko 
powierzchownym dziennikarzem, nadrabia
jącym tupetem niedostatki gruntowniej -
szej wiedzy. Talentu nadużywał do pora
chunków osobistych. 

cl 

ф Zygmunt N o w a k o w s k i : LAJKO
NIK. Wybór felietonów z lat 1931—1939. 
Opracował Henryk M a r k i e w i c z . Wy
dawnictwo Literackie, Kraków 1975. S. 597. 

„Zygmunt Nowakowski był chyba naj
popularniejszą postacią Krakowa lat trzy
dziestych" — pisze w pierwszym zdaniu 
wstępu prof. Markiewicz. Zaczęła się ta 
popularność od znakomitego aktorstwa na 
krakowskich scenach, a zaznaczyła potem 
udziałem w wielu akcjach pomocy spo
łecznej, ale „zbudowana była przede wszy
stkim na jego felietonach drukowanych co 
tydzień w niedzielnym numerze Ilustro
wanego Kuriera Codziennego". Wysoki na
kład tego pisma, jego zasięg ogólnopolski 
sprawiały, że popularność Nowakowskiego 
nie ograniczała się tylko do Krakowa. Na
leżał do czołówki polskiego dziennikarstwa 
w owych latach. 

Jesienią 1939 roku wyjechał na Zachód. 
Na emigracji był publicystą politycznym; 
wiele pisał i występował w radio. Był 
również działaczem politycznym, należąc 
do najbardziej nieprzejednanych wobec 
zmian jakie zachodziły w kraju po woj
nie. Mimo że posiadał tu rodzinę, zerwał 
z krajem, nie wrócił, nie odwiedził go, by 
swe wyobrażenia skonfrontować z rzeczy
wistością. Do Krakowa, o którym mówił, 
że „nie ma życia" poza tym miastem, wró
ciły dopiero jego prochy (zmarł w 1963). 

Dziwne, że tak bardzo utkwił w środo
wisku najbardziej reakcyjnych „londyń-
czyków". Czytając jego felietony z lat 
międzywojennych widać nie tylko błysko
tliwość pióra, ale także lotny, otwarty 
umysł. Dąbrowski dawał mu w IKC duży 
margines swobody wypowiedzi, z czego też 
korzystał, rzadko publikując w innych 
pismach (np. Wiadomoścaich Literackich), 
gdy ten margines mu nie wystarczał. Ze 
wstępu: „zawsze bardzo daleki był od ra
dykalizmu społecznego, żywił nadal złu
dzenia i uprzedzenia, które później, na 
emigracji, zepchną go na skrajne manow
ce polityczne [...]. Ale wtedy, w latach 
rządów autorytarnych i hitlerowskiego nie
bezpieczeństwa felietony jego służyły prze
ważnie słusznej sprawie obrony podsta
wowych praw i swobód demokratycznych". 

Czytamy więc dziś te felietony jako do
kument czasu. Dla nas, dziennikarzy, jest 

to ponadto godna studiów klasyka felie
tonu. On sam pisze o tej pracy („O powo
łaniu felietonisty"), że „felieton to namięt
ność, to gonitwa, to polowanie z nagonką. 
Cały dowcip na tym polega, aby nagon
ką był czytelnik. Aby stał ktoś za tobą 
i podawał ci strzelby. Aby głupstwo samo 
wyszło ci pod strzał i upozowało się 
wdzięcznie, jak niedźwiedź Panu Prezy
dentowi". Widać „głupstwo szło pod 
strzał" — wydał kilka zbiorów swych fe
lietonów. Tytuły: Geografia serdeczna. Ku
charz doskonały (pisze, że kupowały też 
kucharki zwiedzione tytułem), Książka za
żaleń, Dzwonek niedzielny, Stawiam bań
ki, Lajkonik, Z mojej pralni. 

Z nich dokonany został ten wybór, uzu
pełniony felietonami z lat 1938—1939 (ostat
ni pisany już po wybuchu wojny). Tom 
ilustrowany jest satyrycznymi rysunkami 
z tego okresu (Charlie, Wasilewski, Mac
kiewicz, Zaruba, Brzeski, Piotrowski, Ba
raniecki, i inni). 

ki 

0 Jerzy R a w i c z : DO PIERWSZEJ 
KRWI. Czytelnik, Warszawa 1974. S. 379. 

Tematem tej książki są pojedynki w 
okresie międzywojennym. A ponieważ 
wśród osób pojedynkujących się byli 
dziennikarze i publicyści, a powodem po
jedynków czasem także publikacje praso
we — jest ona przyczynkiem do stosun
ków w dziennikarskim światku tamtych 
lat. Także w prasie znaleźć można było 
echo pojedynków w postaci relacji z ich 
przebiegu. 

„Spośród publicystów uwikłani byli w 
liczne zatargi honorowe m. in. piłsudczyk 
Wojciech Stpiczyński, endek Władysław 
Rabski oraz — przedtem endek, potem 
piłsudczyk — Klaudiusz Hrabyk." Lista nie 
byłaby pełna, gdyby nie wspomnieć „na
wet" Słonimskiego, a także Pruszyńskiego, 
Wańkowicza. 

Osobliwy przyczynek do dziejów oby
czajów i prasy. 

ki 

ф Hermann K a n t : STOPKA REDAK
CYJNA. „Współczesna proza światowa", 
przekład Sławomira В ł a u t a. PIW, War
szawa 1975. S. 421. 

Ta powieść, jako książka o pracy re
dakcyjnej, zasługuje na odnotowanie w 
naszej rubryce, choć to jest „tylko" bele
trystyka. Ale beletrystyka też może być 
istotnym przyczynkiem — a takie tu od
notowujemy — do poznania masowych 
środków przekazu. 

Autorem tej książki jest współczesny 
pisarz z NRD (ur. 1926), laureat wielu 
nagród literackich, autor przetłumaczonej 
u nas wcześniej powieści „Aula". Bohate
rem powieści jest były goniec, który pnie 
się po kolejnych stopniach zawodowej ka
riery dziennikarskiej i zostaje w końcu 
naczelnym redaktorem czasopisma. A ma 
zostać jeszcze ministrem. Jest to powieść 
o przemianach politycznych w NRD, ale 
także o pracy dziennikarskiej i o historii 
czasopisma, w którym pracuje bohater 
powieści Groth. 

Dla polskiego dziennikarza będzie po
wieść przede wszystkim interesująca ze 
względu na realia pracy redakcyjnej w 
prasie NRD. 

ki 
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Noty o wydawnictwach zagranicznych 

ф 1 , E. Z i 1 b i e r m a n: RASPROSTRA-
NIENIJE I PROPAGANDA KNIG W GDR. 
Izdatielstwo „Kniga", Moskwa 1974. S. 88. 

W nocie wydawcy książki czytamy mię
dzy innymi: „Opierając się na bogatym 
materiale faktograficznym autor rozpatruje 
organizację i omawia nowoczesna formy i 
metody propagowania słowa drukowa
nego w NRD". W gruncie rzeczy Zilbier-
man przedstawił o wiele więcej spraw. 
Najpierw zwięźle i rzeczowo scharaktery
zował wydawnictwa NRD oraz organiza
cję rynku księgarskiego, a następnie dość 
szczegółowo omówił metody reklamy wraz 
z wyspecjalizowanymi periodykami, kie
runki rozwoju gustów czytelniczych, rolę 
targów książki, sposoby przygotowania i 
wykorzystania kadr, metody kształtowania 
popytu i podaży oraz rolę prasy codzien
nej w propagowaniu książki i czytelnic
twa. Autor pokazuje również jak ogrom
ną wagę władze partyjne i państwowe na
szego zachodniego sąsiada przywiązują do 
roli książki i prasy jako do ważnego czyn
nika postępu społecznego i gospodarczego 
i jak ważne miejsce zajmowały książka i 
prasa w ciągu dwudziestopięciolecia NRD i 
zajmują nadal w globalnym planie poli
tyki kulturalnej tego kraju. 

Wszystkie dane i przykłady oraz wyni
kające z nich wnioski są tym cenniejsze 
i warte refleksji, że dotyczą tego kraju 
naszej wspólnoty, który w zakresie upow
szechnienia i wykorzystania książki i pra
sy może mówić o osiągnięciach liczących 
się w skali miedzvnarodowej. Z tej przy
czyny książka zasługuje również u nas na 
szersze spopularyzowanie. Obok niewątpli
wych walorów poznawczych zawiera sporo 
przykładów rozwiązań praktycznych, któ
re zainteresują nie tylko ludzi zawodowo 
związanych z upowszechnieniem książki, 
prasy i czytelnictwa. 

Z ogólniejszych refleksji zanotować 
warto następujące: Pogłębiająca się z każ-

-, dym rokiem integracja krajów europej
skiej wspólnoty socjalistycznej będzie nie
wątpliwie wymagała coraz lepszej koor
dynacji planów polityki kulturalnej. Szan
są aktywnego współdziałania w tym za
kresie wszystkich krajów naszej wspól
noty, z pełnym poszanowaniem specyfiki 
rozwojowej i potrzeb kulturalnych każ
dego z nich, może właśnie być lepsze wy
korzystanie pozbawionych schematu wzor
ców — międzynarodowe upowszechnienie 
form działania, gwarantujących rezultaty 
i pożytek wszystkim partnerom koopera
cji w tej dziedzinie. 

Autor bardzo skrupulatnie odnotował 
udział książki radzieckiej (przekłady i ory
ginały) w NRD-owskiej produkcji wydaw
niczej, rynku księgarskim i propagandzie 
książki, wyliczając i podkreślając funkcję 
polityczno-kulturalną i ideową wydawnictw 
radzieckich w NRD. Szczególnie dużo miej
sca poświęcił książce technicznej oraz pu
blikacjom związanym z jubileuszem pół
wiecza ZSRR. 

Książka Zilbiermana ukazała się w ra-
rach obchodów w Związku Radzieckim 
dwudziestopięciolecia NRD, o czym autor 
informuje w słowie wstępnym. Jest przy
kładem dobrej publikacji jubileuszowej, 
gdyż w sposób rzeczowy informuje o nie
wątpliwym dorobku jednej z ważnych 
dziedzin życia kulturalnego jubilata. 

jm 

ф Helmut H. D i e d e r i c h s : KONZEN
TRATION IN DEN MASSENMEDIEN. Sy
stematischer Überblick zur Situation in 
der BRD. Nachwort von Dieter P r o k o p . 
Carl Hanser Verlag, München 1973. S. 248. 

Problem koncentracji masowych środ
ków komunikowania należy do podstawo
wych z punktu widzenia funkcjonowania 
opinii publicznej. Trzeba przyznać, iż w 
RFN w kręgach naukowych oraz w róż
nych kręgach społecznych docenia się zna
czenie tej sprawy, chociaż życie społecz
ne jest silniejsze, niż głosy krytyki. Książ
ka Diederichsa należy niewątpliwie do naj
cenniejszych publikacji na ten temat z 
uwagi na systematyczność w ujęciu tema
tu oraz pewną wszechstronność w omsie 
i analizach. Ponadto wyróżnia się cenną 
podbudową teoretyczną, która czyni części 
opisowe w pełni zrozumiałymi w sensie 
doniosłości społecznej. 

Autor kolejno omawia takie sprawy 
jak: rozróżnienia związane z procesem ko
munikowania (komunikacja, komunikowa
nie masowe, kultura masowa), pojęcie 
koncentracji; dalej omawia różne teorie 
dotyczące wzajemnych związków między 
mass media a społeczeństwem, w tym 
również proces koncentracji, stan badań 
nad koncentracją w RFN; następnie wy
różnia koncentrację ekonomiczną, publi
cystyczną oraz pojęcia technicznej restryk
cji i „monologu publicystycznego" (gdy 
nie dopuszcza się odmiennego punktu wi
dzenia) ; w kolejnym rozdziale charaktery
zuje proces koncentracji prasy w RFN w 
ujęciu historycznym, co pozwala uchwy
cić pewne tendencje, a następnie w dal
szych rozdziałach omawia koncentrację w 
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czasopismach i tygodnikach, w radio i te
lewizji, w filmie, w produkcji płyt, ksią
żek i kaset. Osobny rozdział poświęcony 
jest dziesięciu największym koncernom. 
Ostatni jest próbą podsumowania całości 
wywodów. Posłowie napisał znany badacz 
zagadnień masowego komunikowania D. 
Prokop, bez ogródek podważając sens ,,ab-
strakcyjno-moralistycznej krytyki" procesu 
koncentracji masowych środków komuni
kowania. Prokop bardzo wnikliwie zauwa
ża, iż krytyka sprowadzająca się do pod
kreślania, że „zło" mass mediów polega 
na upowszechnianiu stereotypów, klisz, 
ideologicznych zniekształceń, personifika
cji społecznego stanu rzeczy, demagogii i 
niskiego poziomu — chociaż może być 
słuszna, jest połowiczna, jeśli nie uwzględ
nia roli wielkich koncernów i przemysłu 
produkującego sprzęt masowego komuni
kowania, zapewniających również obsługę 
publiczno-prawną przy zaspokajaniu po
trzeb różnych publiczności. Zaledwie kil-
kustronicowe posłowie Prokopa wnosi cen
ne uzupełnienie ustawiając całe zagadnie
nie koncentracji we właściwych ramach 
społecznych oraz we właściwych propor
cjach. Do książki dołączono rysunek ilu
strujący najróżniejsze powiązania między 
koncernami obsługującymi mass media 
w RFN. To solidne, świetnie udokumen
towane studium zasługuje na pełniejsze 
spopularyzowanie u nas. 

rd 

# A DIRECTORY OF PRESS, RADIO, TV 
IN AFRICA. IOJ, Prague 1975. S. 94. 

Informator wydany przez MOD (IOJ) 
zawiera dane o prasie, radiu i telewizji w 
krajach afrykańskich. Porządkując je al
fabetycznie, podaje dla każdego kraju da
ne w następującym układzie: 
Prasa: dzienniki — ich liczba, łączny na

kład, ważniejsze tytuły z adresami 
redakcji oraz w niektórych przy
padkach z określeniem orientacji 
politycznej pisma lub podaniem 
właściciela-dysponenta. Tak samo 
opracowano dane dotyczące perio

dyków. Na koniec — agencje praso
we — ich nazwy, adresy, daty za
łożenia. 

Radio : główna radiostacja, nazwa i adres 
z określeniem właściciela-dysponen
ta, liczba stacji, godziny programu 
tygodniowo, języki, w jakich nada
wany jest program, liczba słucha
czy. 

Telewizja: dane uporządkowano według 
takiego samego schematu, jak do
tycząca radia. 

Informator przy braku a jednocześnie 
dużej potrzebie informacji o środkach prze
kazu w krajach Afryki spełniać może po

żyteczną rolę. Niestety, brak określenia, z 
jakiego okresu pochodzą informacje, mimo 
że — jak piszą wydawcy — „z technicz
nych powodów nie zawsze było możliwe 
włączenie danych z ostatniego okresu cza
su", a także brak wskazania na wyko
rzystane źródła znacznie obniża wartość 
publikacji. Wątpliwości, czy kongijska 
agencja prasowa ACI została założona w 
1960 roku, czy też, jak podaje informator 
opracowany przez Sasińską-Klas (OBP 
Kraków 1974) założono ją w rok później, 
czy The Gambia Echo jest tygodnikiem 
niezależnym (MOD), czy też rządowym 
(Sasińska-Klas) — jesteśmy skłonni roz
strzygać sięgając do informatora OBP, któ
ry podaje źródła oraz okres, z którego po
chodzą dane. 

ar 

ф Jean Claude K i e f e r , Jean Claude 
В a t z: NAISSANCE D'UN MEDIUM — 
LA VIDEOCASSETTE. Marne, Paris 1973. 
S. 137. 

Książka opublikowana w nowej serii 
kolekcji „Médium" poświęcona jest naro
dzinom nowego środka przekazu, za jaki 
uważa się środki techniczne służące utrwa
laniu obrazów i dźwięków z myślą o od
tworzeniu ich w dowolnym czasie. . 

Obiegowo używana nazwa — wideokase-
ty choć stosowana powszechnie — nie jest 
precyzyjna, gdyż chodzi tu zarówno o za
pis obrazu, jak i o systematyczne roz
powszechnianie przez aparaty indywidual
ne tradycyjnego filmu kinematograficz
nego. 

W ostatnich latach przedsięwzięcia 
techno-ekonomiczne w zakresie masowych 
środków komunikowania obejmowały trzy 
wielkie kampanie: telewizję, zapis mecha
niczny i Stereofonie.. Wideokasety uznać 
można za czwarte. Za wcześnie jednak 
jeszcze na wiążącą odpowiedź, jaka przy
padnie im rola: czy będą nową rozryw
ką konsumenta? Konserwą kulturalną? Czy 
może zredefiniują rolę masowych mediów 
z „okna otwartego na świat" na „pry
watną centralę obrazów i dźwięków"? Czy 
stanowią propozycję wolnego wyboru in
formacji wizualnej, czy też zdublują po 
prostu biblioteki prywatne uzupełniając je 
ikonoteką służącą wypoczynkowi intelek
tualnemu? 

Pytania dopiero precyzuje się i wszyst
ko jest niewiadomą. Pewne jest tylko, że 
elektronika proponuje nowość: „magiczne 
pudełko" dla milionów. Pierwsze kroki są 
skromne, trzeba przed podbiciem mas 
przebrnąć przez mnóstwo problemów tech
nicznych i ekonomicznych. Niemniej prze
widuje się na 1980 r. 40 milionów użyt
kowników, co zmusza do zastanowienia się 
nad wpływem wideokaset na oświatę, kul
turę, stosunki rodzinne, a także nad wyni
kającymi stąd aspektami prawnymi. 

zl 
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Nabytki biblioteki OBP 
(II kwartał 1975) 

ZAGADNIENIA OGÓLNE 
Konstantin Romanowicz S i m o n : BIBLIO
GRAPHISCHE GRUNDBEGRIFFE UND 
FACHTERMINI. Originaltitel: Bibliografi-
ja. Osnownyje ponjatija i terminy. Ver
lag Dokumentation, München-Pullach 1973. 
S. 149. 

Edmund Jan O s m a ń c z y k : ENCYKLO
PEDIA SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH 
I ONZ. PWN, Warszawa 1974. S. 1103. 
Omówienie w poprzednim numerze. 
Gerd В e 1 i n g, Gernot W e r s i g : ZUR 
TYPOLOGIE VON DATEN UND INFOR
MATIONSSYSTEMEN. Terminologie, Be
griffe und Systematik. Beiträge zur Infor
mations- und Dokumentationswissenschaft 
— Folge 6. Verlag Dokumentation, Pullach 
bei München 1973. S. 144. 
Próba ustalenia terminologii i usystematy
zowania pojęć z zakresu danych, typologii 
danych, ich gromadzenia i systemów in
formacji. 

MASOWE ŚRODKI 
INFORMACJI *) 
OTÄZKY TEORIE A VYSKUMU PROPA
GANDY V MASOVYCH KOMUNIKAC-
NYCH PROSTRIEDKACH. Vyskumny 
Ustav Kultury a Verejnej Mienky — In
stitut pre Vyskum Masovych a Komuni-
kacnych Prostriedkov, Bratislava 1974. 
S. 130. 
Zbiór rozpraw pracowników Instytutu Ba
dań nad Masowymi Środkami Komuniko
wania w Bratysławie objaśniających po
jęcie propagandy socjalistycznej, wyzna
czających główne elementy 1 formy pro
pagandowego oddziaływania. Rozważania 
dotyczą także czynników wpływających 
na skuteczność oddziaływania, miejsca 
dziennikarza w systemie propagandy so
cjalistycznej, obejmują również analizę 
zawartości propagandy i zrozumiałość ję
zyka jakim się posługuje. 
Roland C a y r o l : LA PRESSE ECRITE 
ET AUDIO-VISUELLE. Presses Universi
taires de France. Paris 1973. S. 628. 
Omówienie w numerze 64. 
*) Publikacje o problematyce ogólnej ma
sowych środków informacji oraz omawia
jące kilka lub wszystkie środki przekazu. 

Pavel C a m p e a n u : RADIO, TELEVI-
ZIUNE, PUBLIC. Editura Stiintifica, Bu-
curesti 1972. S. 248. 
Stuart H o o d : THE MASS MEDIA. Stu
dies in Contemporary Europe. The Mac-
millan Press Ltd , London 1972. S. 96. 
Krytyczne omówienie historii prasy, radia 
i telewizji w powojennej Europie. Odbu
dowa masowych środków po П wojnie 
stworzyła okazję do przejęcia kontroli 
przez państwo nad przedsiębiorstwami ra-
diowo-telewizyjnymi w większości krajów 
europejskich. Trudności ekonomiczne pra
sy, tendencje do monopoli, przyjęte struk
tury organizacyjne oraz próby rozwiązania 
narosłych problemów w środkach komu
nikowania stanowią przedmiot publikacji. 
THE MEDIA TODAY AND TOMORROW. 
International Organization of Journalists, 
Prague 1974. S. 131. 
Nota w poprzednim numerze. 
Cheng T i e n - M u : MAOS DIALEKTIK 
DES WIDERSPRUCHES. Über die Wech
selwirkung von Theorie und Praxis und 
die Rolle der kulturrevolutionären Publi
zistik in China. Mit einem Geleitwort von 
Winfried B. L e r g , Holsten Verlag, Ham
burg 1971. S. 300. 
Omówienie w numerze 58. 
Otto L e r b i n g e r : DESIGNS FOR PER
SUASIVE COMMUNICATION. Prentice-
Hall, Inc. Englewood Cliffs, N. J. 1972. 
S. X, 283. 
Wzory perswazyjnego komunikowania, 
ujęte w pięciu rozdziałach. 1. Rodzaje i 
strategia perswazyjnego komunikowania, 
2. pięć podstawowych modeli perswazji, 
3. zdolność percepcji i gromadzenie infor
macji, 4. modele międzyludzkiego i ma
sowego komunikowania, 5. Ocena: porów
nanie wyników z celami. 
Uwe M a g n u s (Hrsg.): M A S S E N M E D I E N 
IN DER PROGNOSE. Konzepte und Mo
delle für die Zukunft. Verlag Volker 
Spiess, Berlin 1974. s. 194. 
Omówienie w dziale recenzji niniejszego 
numeru. 
Wilbert U b b e n s: PRESSE. RUNDFUNK. 
FERNSEHEN. FILM. Ein Verzeichnis 
deutschsprachiger Literatur zur Massen
kommunikation 1968—1971. Verlag Volker 
Spiess, Berlin 1971. 603 poz., 8 s. nlb. 
Wykaz literatury (publikacji książkowych 
oraz artykułów) wydanej w języku nie-

11 — Zeszyty Prasoznawcze 
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mieckim w latach 1968—1971 dotyczącej 
masowych środków komunikowania. 
INFORMATEUR SUR LES CENTRES DE 
RECHERCHES EN MATIERE DE LA 
SCIENCE SUR LES MOYENS DE COM
MUNICATION DE MASSE DES PAYS 
SOCIALISTES EUROPEENS. 2e édition 
élaborée par Danuta W ą g i e 1. Centre de 
Recherches sur la Presse RSW „Prasa— 
Książka—Ruch" à Cracovie — Section de 
Documentation et d'Information Scienti
fique, Cracovie 1974. S. 90, IV. 
Drugie wydanie informatora o ośrodkach 
badań nad komunikowaniem masowym w 
krajach socjalistycznych przynosi informa
cje o 40 instytucjach prasoznawczych, ra-
diowo-telewizyjnych, uniwersyteckich, cha
rakterystykę ich działalności naukowej, 
badawczej lub dydaktycznej oraz dane o 
pracownikach naukowych i przedmiocie 
ich zainteresowań. Ponadto wykaz czaso
pism prasoznawczych wydawanych przez 
te instytucje. 
Janusz D u n i n : PAPIEROWY BANDYTA. 
Książka kramarska i brukowa w Polsce. 
Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1974. S. 306. 
Historia książek i wydawnictw brukowych, 
ich rola v/ zaspokajaniu prymitywnych 
potrzeb niewyrobionych kręgów czytelni
czych. W połowie XIX w. były one jed
nak niejednokrotnie pierwszą lekturą lu
dowego odbiorcy, potrafiły wyrabiać w 
nim nawyki czytelnicze. Organizacja ruchu 
wydawniczego, autorzy, dystrybucja, cza
sopisma komiksowe (rozpowszechnione 
szczególnie w okresie międzywojennym). 
PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ WALKI 
IDEOLOGICZNEJ I ROZWOJU SOCJALI
STYCZNEJ IDEOLOGII I KULTURY. Ma
teriały konferencji naukowej Instytutu 
Marksizmu-Leninizmu, Akademii Nauk 
Społecznych, Wyższej Szkoły Partyjnej 
przy КС KPZR oraz sekcji nauk społecz
nych Akademii Nauk ZSRR na temat 
„XXIV Zjazd KPZR a rozwój teorii mar
ksistowsko-leninowskiej", 29 września — 
1 października 1971 r. Seria: Partia — Spo
łeczeństwo — Propaganda. Książka i Wie
dza, Warszawa 1974. S. 242. 
Referaty na temat zagadnień współczesnej 
walki ideologicznej i rozwoju socjalistycz
nej ideologii i kultury. Jeden z referatów 
poświęcony jest roli masowych środków 
informacji i propagandy w kształtowaniu 
nowego człowieka. Ponadto analiza obec
nych zadań pracy ideologicznej partii, wal
ki z ideologią burżuazyjną, antykomuniz-
mem, z koncepcjami rewizjonistycznymi. 

WÖRTERBUCH DER SOZIALISTISCHEN 
JOURNALISTIK. Karl-Marx-Universität 
Leipzig — Sektion Journalistik, Leipzig 
1973. S. 242. 
Omówienie w poprzednim numerze. 
Anne-Marie T h i b a u l t - L a u l a n avec 
la collaboration de R. E s с a r p i t, A. A. 
M o l e s , R. E s с a r p i t, M. В ü h 1 e r, 
P. I s i d o r i, M.-H. P u i f f e, Y.-R. В а-
t i d e , L. M a r t i n e z : IMAGE ET 
COMMUNICATION. Encyclopédie Univer
sitaire. Editions Universitaires, Paris 1972. 
S. 191. 
Praca zbiorowa grupy naukowców różnych 
dyscyplin z Uniwersytetu Bordeaux III — 
jest teoretycznym przyczynkiem do komu
nikowania wizualnego. Analiza ilościowa 
obrazu, jego funkcji i percepcji. Badania 
eksperymentalne nad recepcją obrazu (od 
filmu poprzez komiksy do koperty na pły
ty gramofonowe) w aspekcie socjologicz
nym, lingwistycznym i kulturalnym. 

PRASA 
Alicja Z a g r o d n i k ó w a: PODPISY Do 
ZDJĘĆ W PRASIE, ICH FORMA JĘZY
KOWA I FUNKCJA. Materiały OBP — 
zesz. 26. Do użytku wewnętrznego. Ośro
dek Badań Prasoznawczych RSW „Prasa— 
Książka—Ruch", Kraków 1974. S. 129. 
Analiza podpisów i zdjęć w prasie pod 
wzgięaem znaczeniowym i stylistycznym, 
charakterystyka ich słownictwa i składni, 
roli w całościach słowno-obrazowych oraz 
wzajemnych powiązań między podpisem 
a innymi elementami badanych całości. Za 
materiał analizy posłużyło 600 podpisów 
z trzech głównych typów prasy polskiej 
w 1971 г., z dzienników: Trybuna Ludu, 
Zycie Warszawy, Express Wieczorny ; ty
godników : Polityka i Kultura ; magazynów : 
Przekrój i Perspektywy. Porównawczo 
poddano analizie również po 100 zdjęć i 
podpisów z pism zagranicznych Time i In
ternational Herald Tribune. 

Jürgen H ii t h e r, Hildegard S с h о 1 a n d, 
Norbert S c h w a r t e : INHALT UND 
STRUKTUR REGIONALER GROSSZEI
TUNGEN. Schriftenreihe: Gesellschaft und 
Kommunikation, Bd. 18. Bertelsmann Uni
versitätsverlag, Düsseldorf 1973. 3. 144. 
Omówienie w poprzednim numerze. 
Harold E v a n s : EDITING AND DESIGN. 
A Five-volume Manual of English, Typo
graphy and Layout. Book Five: Newspa
per Design. Published under the auspices 
of the National Council for the Training 
of Journalists. William Heinemann Ltd., 
London 1973. S. IX, 214. 
Omówienie w poprzednim numerze. 
Heinz-Joachim K r ü g e r : DAS BILD DER 
JUGEND IM SPIEGEL DER RECHTSEX
TREMEN PRESSE. DEUTSCHE NATIO
NAL- UND SOLDATENZEITUNG, DEUT
SCHE NACHRICHTEN, NATION EUROPA. 
Schriftenreihe zur Publizistikwissenschaft 
4. Verlag Volker Spiess, Berlin 1968. S. 120. 
Poddając szczegółowej analizie organizację, 
tendencje, zakres oddziaływania oraz arty
kuły trzech pism wymienionych w tytule, 
autor miał na celu zbadać jak prawicowi 
ekstremiści przedstawiają młodzież zaehod-
nioniemiecką, jakie są w ich opinii jej 
poglądy, postawy i zaangażowanie poli
tyczne. 
Alina S ł o m k o w s k a : DZIENNIKARZE 
WARSZAWSCY. Szkice z ХГХ wieku. Pań
stwowe Wydawnictwo Naukowe, Warsza
wa 1974. S. 277. 
Omówienie w poprzednim numerze. 
Maria B r y k a l s k a : ALEKSANDER 
ŚWIĘTOCHOWSKI REDAKTOR PRAWDY. 
Polska Akademia Nauk — Instytut Badań 
Literackich, Zakład Narodowy imienia 
Ossolińskich, Wrocław 1974. S. 320. 
Omówienie w niniejszym numerze. 
Carles O s s o r i o - C a p e l l a : DER ZEI-
TUNGSMARKT IN DER BUNDESREPU
BLIK DEUTSCHLAND. Sozialwissenschaft-
liche Paperbacks. Athenäum-Verlag, Frank
furt a/Main 1972. S. 356. 
Obszerne przedstawienie struktury prasy 
w RFN z ekonomicznego punktu widzenia. 
Tworzenie się monopoli i koncentracja 
prasy oraz wynikające z nich polityczne 
konsekwencje dla kształtowania opinii. 

MOJA DROGA DO DZIENNIKARSTWA. 
Wspomnienia dziennikarzy polskich okre
su międzywojennego (1918—1939). Przygoto-
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wał do druku Jerzy Ł o j e k . Polska Aka
demia Nauk — Instytut Badań Literac
kich — Pracownia Historii Czasopiśmien
nictwa Polskiego, zesz. 19. Państwowe Wy
dawnictwo Naukowe, Warszawa 1974. S. 
349. 
Omówienie w poprzednim numerze. 

Ingo P e t z к e: JOURNALISTISCHE MIT
BESTIMMUNG IN SCHWEDISCHEN ZEI-
TUNGSVEBLAGüN. Dortmunder Beiträge 
zur Zeitungsforschung, Bd. 18. Hrsg. Kurt 
K o s z y k . Institut für Zeitungsforschung 
der Stadt Dortmund. Verlag Dokumenta
tion, Pullach bei München 1974. S. 101. 
Problemy wewnętrznej wolności prasy, 
zwłaszcza współdecydowania dziennikarzy 
o charakterze zamieszczanych publikacji, 
o politycznych tendencjach gazet, w któ
rych pracują wobec rozwoju w Szwecji 
monopoli prasowych i koncentracji prasy. 
Alfred С L u g e r t: AUSLANDSKORRE
SPONDENTEN IM INTERNATIONALEN 
KOMMUNIKATIONSSYSTEM. Eine Kom
munikator-Studie. Verlag Dokumentation, 
Pullach bei München 1974. S. 230. 
Badania społecznych i psychicznych a 
zwłaszcza komunikatywnych struktur i 
organizacji pracy korespondentów zagra
nicznych oraz ich zawodowej roli w pro
cesie międzynarodowego komunikowania 
masowego. 
STIENNAJA GAZIETA. Sbornik statiej. 
Izd. Politiczeskoj Litieratury, Moskwa 1973. 
S. 127. 
Książka poświęcona wydawaniu gazetek 
ściennych. Wypowiadają się współpracow
nicy czasopisma Rabocze-Krest'janskij Kor-
riespondient na temat kierowania przez 
partię pracą gazetek, ich współdziałania z 
masami. Zamieszczono także porady w ja
ki sposób organizować działalność kole
gium redakcyjnego, jak redagować kore
spondencje i notki. Znaleźć można również 
zalecenia dotyczące formy zewnętrznej ga
zetek. 

LENINSKUE TRADICII PIECZATI (Pro
blemy gazietnych żanrow). Uralskij Go-
suniv., Swierdlowsk 1974. S. 126. 
Kolejny zbiór rozpraw pracowników ka
tedry teorii i praktyki prasy partyjno-ra-
dzieckiej Uniwersytetu Uralskiego w 
Swierdłowsku kontynuuje prezentację wy
ników tematu badawczego „W. I. Lenin 
i prasa". Opublikowane w tym tomie ma
teriały dotyczą rozwoju leninowskich tra
dycji bezpośrednio w sferze twórczości 
dziennikarskiej. Poświęcone są gatunkom 
prasowym. 
ZADACZI RABOCZICH I SIELSKICH 
KORRIESPONDIENTOW W BORBIE ZA 
USPIESZNOJE WYPOŁNIENIJE PLANA 
DIEWJATOJ PIATILETKI. Matierijały ob-
łastnoj konfieriencii rabsielkorow. otdieł 
Propagandy i Agitacii Swierdłowskogo 
Obkoma KPSS, Swierdłowsk 1974. S. 123. 
Streszczenia referatów i wystąpień w dy
skusji na konferencji Komitetu Obwodo
wego KPZR w Swierdłowsku. W refera
tach przedstawiono doświadczenia kore
spondentów robotniczych i chłopskich. 
Część prezentująca dyskusję dotyczy 
dwóch problemów: zwiększenia efektyw
ności produkcji i sprawy wychowania ko
munistycznego (zawiera wypowiedzi 30 ko
respondentów). 

Ł. I. К o p i j a k: FUNKCII PIECZATI 
NOWOGO TIPA. Ucziebnoje posobije. Ural
skij Gosuniw., Swierdłowsk 1974. S. 112. 

Autor podejmuje próbę objaśnienia pro
pagandowej, agitacyjnej i organizacyjnej 
funkcji radzieckiego dziennikarstwa. Roz
waża także podstawowe tendencje ich roz
woju w warunkach rozwiniętego społe
czeństwa socjalistycznego. Książka zawiera 
też zalecenia dotyczące organizacji pra
cy redakcji, sposobów wykorzystywania 
badań socjologicznych dla poprawy funk
cjonowania prasy. 

M. Chalapathi R a u : THE PRESS IN IN
DIA. Allied Publishers Private Ltd., Bom
bay 1968. S. 145. 
Zbiór artykułów o różnych aspektach pra
sy w Indiach: problemy jej dotvchczaso-
wego zacofania i obecne perspektywy roz
woju. Przeznaczona dla zainteresowanych 
zagadnieniami prasy indyjskiej i studen
tów. 

Yvon M a r é c h a l : REPERTOIRE PRATI
QUE DES PERIODIQUES BELGES EDITES 
EN LANGUE FRANÇAISE. 2e éd. revue 
et augmentée. Vander, Bruxelles 1974. 
S. 200. 
Drugie, przejrzane i rozszerzone wydanie 
wykazu belgijskiej prasy codziennej i pe
riodycznej, wydawanej w jęz. francuskim, 
ujętej w 35 grupach przedmiotowych. 
Prócz tytułu pismn. dane dot. orientacji 
politycznej dziennika oraz wydawcy, czę
stotliwość ukazywania się pisma, jego 
adres i cena. 
Tadeusz K u p i s : DZIENNIKI I CZASO
PISMA NA POLSKIM RYNKU PRASO
WYM. Biblioteka Wiedzy o Prasie, Seria 
B, t. XIX. Ośrodek Badań Prasoznawczych 
RSW „Prasa-Książka-Ruch", Kraków 1975. 
S. 279. 
Wyniki badań przeprowadzonych w latach 
1967—1971 nad funkcjonowaniem rynku 
prasowego w Polsce, ujęte w sześciu roz
działach: 1. Rozważania nad warunkami 
skutecznego realizowania zadań stawia
nych prasie przez politycznego dysponen
ta, 2. Kierunki ilościowego rozwoju prasy 
w podziale na jej typy. Rozdziały trzeci, 
czwarty i piąty — to wyniki badań nad 
czytelnictwem wydań sobotnio-niedziel
nych, popytem na dzienniki, tygodniki i 
czasopisma w wybranych miastach. Roz
dział szósty syntetycznie przedstawia wy
niki prowadzonych badań oraz porównuje 
rezultaty z realizowanym kierunkiem ilo
ściowego rozwoju prasy. 

RADIO 
Tomo M а г t e 1 a n c, Slavko S p 1 i с h a 1, 
Breda P a v 1 i с, Amuska F e r 1 i g o j , 
Vlado В a t a g e I j , Mojca D. M u г к о: 
EXTERNAL RADIO BROADCASTING 
AND INTERNATIONAL UNDERSTAND
ING. Broadcasting to Yugoslavia. Univer
sity of Ljubljana — Faculty for Socio
logy, Political Science and Journalism, 
Center for Public Opinion and Mass Com
munication Research, Ljubljana 1975. S. 
177 + XXIV. 
Badania teoretycznych i metodologicznych 
problemów propagandy, analiza treści pro
gramów radiowych 13 stacji zagranicznych 
przeznaczonych dla jugosłowiańskich słu
chaczy oraz wyniki badań z punktu wi
dzenia ich potencjalnego oddziaływania na 
postawy jugosłowiańskich radiosłuchaczy. 

Opr. Jadwiga Piskozub 
Andrzej Zagrodnik. 

U« 
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WROCŁAWSKI 
ROCZNIK 

PRASOZNAWCZY 
Na zawartość trzeciego tomu Wro

cławskiego Rocznika Prasoznawcze-
go *) złożyły się głównie materiały 
przedstawione na sesji naukowej (w 
roku 1973), corocznie organizowanej 
przez prężny ośrodek prasoznawczy 
Wrocławia. Symbioza środowiska pra
sowego i akademickiego przybrała 
tam już formy stałe: jest to wzajem
na inspiracja, zbieżność zaintereso
wań, wzajemna pomoc i współdziała
nie— a efekty tego są widoczne. Pra
ce wrocławskiego środowiska praso-
znawczego nacechowane są staranno
ścią warsztatu naukowego i sumien
nością akademicką. Materiałem ba
dawczym jest głównie prasa wrocław
ska, ale przedmiotem są ponadregio
nalne zagadnienia prasowe. 

Ponad 280-stronicowy rocznik dzie
li się na cztery odrębne części: I Pro
blemy prasy regionalnej; II Język 
prasy; III Reklama prasowa; IV Ma
teriały i sprawozdania. Język prasy 
i reklama prasowa to tradycyjne już 
zainteresowania wrocławian. Zebrane 
w tych działach materiały — po dwa 
lub trzy opracowania — dają kom
pleksowe ujęcie zagadnienia. Ta for
muła najwyraźniej realizowana jest 
w dziale II i III. Konstrukcje anali
tyczne w języku prasy (J. A n k u d o-
w i с z), Szablon metaforyki nagłów
ków w prasie sportowej (J. M i o-
d e k) i S. B e r e s i a „Problemy ko
munikatywności i metaforyczności 
nagłówków prasowych na przykła-

*) Wrocławskie Wydawnictwo Prasowe 
RSW „Prasa-Książka-Ruch", Uniwersytet 
Wrocławski im. Bolesława Bieruta, Wro
cław 1974. S. 286. 

dzie Słowa Polskiego" mieszczą w 
sobie zasadnicze problemy języka pra
sy. Pierwsza z tych prac kojarzy em
piric z szerokim uogólnieniem teore
tycznym. Obszerna dokumentacja 
przykładami ekspansji konstrukcji 
analitycznych do języka prasy — to 
pierwszy szczebel poznania, ważny w 
aspekcie teoretycznym, ale nieomal 
podręcznikowo przydatny dla dzien
nikarzy—praktyków. Drugi szczebel 
poznania to rozszerzenie pola obser
wacji na obszar uwarunkowań poza-
językowych: „Szablonowość języka 
prasy ma wiele przyczyn. Najczęściej 
są to przyczyny pozajęzykowe zwią
zane ze swoistymi warunkami pracy 
dziennikarza, tj . koniecznością szyb
kiego przekazywania informacji, bra
kiem czasu na dokładniejsze i bar
dziej zindywidualizowane opracowa
nie wypowiedzi, brakiem bardziej ry
gorystycznej kontroli językowej (S. 
80). Używanie częste tych samych 
konstrukcji tworzy u odbiorców po
stawy stereotypowe, umożliwiając 
szybkie, choć powierzchowne przy
swojenie informacji — stwierdza au
tor. Cel zaś ogólny zrozumiałości po
woduje zawężenie słownictwa i się
ganie po stereotypową metaforykę — 
taka jest konsekwencja uwarunko
wań poza językowy eh. W ocenie zja
wiska również autor nie posługuje 
się wyłącznie językowymi normami 
poprawnościowymi. Sięga po społecz
ne kryteria oceny: „chcąc ocenić war
tość stylistyczną konstrukcji anali
tycznych, należy przede wszystkim 
odpowiedzieć na pytanie, jaką funk
cję pełnią teksty prasowe i czy te 
konstrukcje są środkami ułatwiający
mi jej pełnienie, czy też nie" (s. 81). 
Ze względu na cel, szybkość i jedno
znaczność porozumienia — stwierdza 
autor — mogą stanowić dodatnią ce
chę stylu, z drugiej zaś strony po
wstają szablony frazeologiczne, ste
reotypy, odindywidualizowanie stylu 
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i statyczność opisu i te zjawiska oce
nić należy negatywnie. „Liczba wzor
ców stylistycznych jest taka sama 
jak liczba funkcji, zaś styl dobry, to 
styl należycie wywiązujący się z 
określonej funkcji" (s. 83). 

Podobne stanowisko — dalekie od 
puryzmu językowego a uwzględnia
jące w analizie i ocenach aspekt psy
chologii społecznej — zajmuje J. Mio
dek. Obecność konstrukcji stereoty
powych w nagłówkach upatruje w 
dwóch przyczynach związanych z 
funkcją nagłówków: koniecznością 
szybkiego komunikowania — co uła
twia stereotyp i potrzebą zwrócenia 
uwagi czytelnika na tekst — poprzez 
niezwykłe połączenia frazeologiczne. 
W psychologii społecznej, stwierdza 
autor, stereotypem są obrazy właści
we całej grupie społecznej. Na tej 
zasadzie stereotypom nagłówkowym 
przysługuje moc sugestii zbiorowej. 
Zaś metafora w nich stosowana, bę
dąc językowym produktem wyobraź
ni, musi jednocześnie być apelem do 
wyobraźni. W metaforyce sportowej — 
ostrzega autor — chodziłoby szczegól
nie o to, żeby nie zaczęła funkcjono
wać na zasadzie poematu heroiko-
micznego. Kontrast lekkiej treści i 
patetycznej formy może dać nieza
mierzony efekt parodystyczny, ko
miczny. 

Próba klasyfikacji błędów nagłów
ków prasowych dokonana przez Bere
sia jest dalszym drążeniem tematu. 
Badania przeprowadzono na roczni
kach 1951 i 1968 Słowa Polskiego. 
Dyskusyjne wydaje się wstępne 
stwierdzenia autora, że „metaforyka 
prasowa nie ma wyróżników pozwa
lających na przyznanie jej statusu 
suwerenności i motywującej rozpa
trywanie jej w swoistej izolacji me
todologicznej" (s. 93). Metafora pra
sowa, a zwłaszcza nagłówków, ma 
widoczną swoistość, przynajmniej w 
takim stopniu jak metafora każdego 
gatunku literackiego, np. w liryce i w 
epice. 

"Wyróżnikiem bezspornym omawia
nej przez autora metafory jest jej 
wyraźna funkcja pozyskująca i infor
mująca — o czym zresztą autor mówi 
i _ czym się słusznie w swych bada
niach kieruje. Poniekąd przecząc swo
jemu poprzedniemu stwierdzeniu, pi
sze: „Metaforyka prasowa posiada 
swoje ulubione pola znaczeniowe, z 
których czerpie różnego rodzaju sko
jarzenia. Najczęściej dotyczą spraw 
związanych z techniką, wojskowością, 

sportem, medycyną itp." (S. 108). Pod
stawą przeprowadzonej przez autora 
klasyfikacji błędów jest funkcja pra
sowa nagłówka. Wyróżnia następują
ce grupy błędów: odrywanie się na
główków od treści artykułu; nagłó
wek zbyt ogólny; wieloznaczność na
główka; nieadekwatność do treści. A 
ponieważ właściwy nagłówek praso
wy cechować powinna zwięzłość — 
przeprowadza badanie długości na
główków. Wynik wskazuje na postęp 
w tym zakresie: długość nagłówków 
spadła z 10—20 słów w roku 1951 na 
5—7 słów w 1968. 

Podobnie szeroko i kompleksowo 
rozbudowany jest dział III — Rekla
ma prasowa. Artykuł pierwszy w tym 
dziale *) jest analizą autentycznej 
kampanii reklamowej kawy Omnia, 
przeprowadzonej na Węgrzech. Szero
ko podjęta kampania reklamowa 
obejmuje sześć etapów: od analizy 
popytu na rynku branżowym po kom
pleksową analizę oddziaływania i wy
ników ekonomicznych reklamy. W 
przebiegu owej akcji reklamowej au
torzy wyróżnili następujące etapy: 
— start akcji, 
— otwarta akcja reklamowa, 
— doskonalenie i dalszy rozwój ak

cji, 
— zmniejszenie natężenia akcji (u-

mocnienie się towaru na rynku, 
reklama przypominająca — lub 
wyciszenie reklamy, gdy towar się 
nie przyjął). 
Końcowy etap tej przykładowej 

kampanii reklamowej stanowiły ba
dania nad efektywnością zastosowa
nej reklamy. Ustalono wyniki na pod
stawie wskaźników obliczonych ze 
sprzedaży, obrotów i zapasów. Intere
sujące nas natomiast badanie anali
tyczne oparło się na wskaźnikach od
działywania na nabywców przez: 
— ustalenie stopnia znajomości ga

tunków produktu przed i po akcji 
reklamowej, 

— konfrontację motywów kupna z 
argumentami akcji reklamowej, 

— zbadanie stopnia wpływu zapamię
tania reklamy na zakup produktu. 
Analiza przykładowej reklamy na 

Węgrzech pozwoliła autorom artyku
łu na wyeksplikowanie cech modelo
wych reklamy. 

Podobny aspekt badawczy przed
stawia i następne opracowanie w 
i) Grażyna Ś w i a t o w y , Leszek Ż a b i ń 
s k i : Informacyjne aspekty kampanii re
klamowej nowego produktu. S. 117—151. 
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dziale „Reklama": Programowanie za
chowań kupujących przez reklamy 
artykułów przemysłowych o pow
szechnym zapotrzebowaniu, zamiesz
czone w Słowie Polskim. Autorem 
jest Jurand B a n a c h . Dosyć nie
zręcznie sformułowany tytuł pracy 
dodatkowo jeszcze wprowadza czy
telnika w błąd. Sugeruje bowiem pro
gramowanie z a c h o w a ń kupują
cych, a ustala jedynie na podstawie 
tekstów reklamowych p r o g r a m o 
w a n i e i n t e n c j o n a l n e . Zacho
wania faktyczne i ich zależność od 
reklamy nie są przedmiotem badań 
autora. Nie jest to tylko błąd sformu
łowania, gdyż autor z naukową ści
słością definiuje, co należy rozumieć 
przez pojęcie programowanie zacho
wań osoby: d o k o n a n i e w y b o r u 
i w y k o n a n i e c z y n n o ś c i (s. 
151) — a tych konfrontacji w pracy 
nie przeprowadza. Następną słabą 
stroną tej pracy jest zbyt mała ilość 
materiału badawczego — zaledwie 40 
komunikatów reklamowych. Przyznać 
jednak trzeba, że materiał ten autor 
niezwykle umiejętnie eksploatuje, 
egzemplifikując nim poszczególne za
sady reklamowe w różnych przekro
jach problemowych. Praca ciekawa, 
jeżeli chodzi o ujawnienie wielu 
aspektów, jakie uwzględnić trzeba 
przy konstruowaniu dobrego tekstu 
reklamowego, mniej interesująca w 
sformułowanych przez autora wyni
kach. 

Praca trzecia, Lidii R ó ż y c k i e j : 
Wiadomości o charakterze reklamo
wym na kolumnach miejskich wro
cławskiej prasy codziennej — ma 
charakter opisowo-normatywny. W 
okresie dwóch i pół roku w trzech 
dziennikach wrocławskich znalazła 
autorka 55 wiadomości o charakterze 
reklamowym. Nie chodzi tu o płatne 
reklamy; wiadomości o charakterze 
reklamowym traktuje autorka jako 
odmianę gatunkową wiadomości pra
sowej. 

Dwie zamieszczone w Roczniku 
prace reprezentują krakowskie śro
dowisko prasoznawcze: Pawła D u-
b i e l ą i Edwarda K a m i ń s k i e g o 
„Technika szybkiej analizy zawartości 
czasopisma regionalnego" oraz Zbi
gniewa B a j k i „Informacyjna rola 
dzienników wojewódzkich". O ile ta 
ostatnia na skutek reformy admini
stracyjnej częściowo uległa dezaktu
alizacji, o tyle pierwsza odpowiada 
nadal najbardziej aktualnym potrze
bom. Nowo powstałe, a nawet dłużej 

działające pracownie analiz praso
wych stale odczuwają dotkliwy brak 
wyszkolonej kadry. Zatrudniani w 
nich socjologowie o małym lub żad
nym doświadczeniu prasoznawczym 
borykają się z nieodpowiednim dla 
szybkich analiz warsztatem pojęć i 
metod wyniesionych z uczelni i z tru
dem odnajdują właściwe dla „małej 
socjologii" formy badawcze. Opisa
na przez autorów uproszczona tech
nika analizy zawartości stanie się 
podstawowym narzędziem pracy tych 
'komórek. 

Zamieszczona na końcu II części 
bibliografia zawiera 135 kolejnych po
zycji. Są to prace napisane na uczel
niach wrocławskich na tematy ściśle 
prasoznawcze lub z prasoznawstwem 
związane. Łącznie 252 pozycje 2) (roz
prawy habilitacyjne, doktorskie i ma
gisterskie) to widomy efekt aktyw
ności środowiska wrocławskiego. Cha
rakterystyczna to cecha szkoły wro
cławskiej, że zainteresowania praso
znawcze wychodzą od uczelni. Więk
szość to monografie o charakterze hi
storycznym, ale są również prace teo
retyczne i analizy zawartości. W bi
bliografii przedstawiony został doro
bek Instytutu Bibliotekoznawstwa, 
Filologii Polskiej, Słowiańskiej, Ro
mańskiej, Wydziału Administracji i 
Prawa. Do bibliografii dołączono sta
rannie opracowane indeksy: przed
miotowy i tytułów czasopism. Adno
tacje typu treściowego cechuje pewna 
schematyczność i monotonność na 
skutek powtarzania zwrotu „autor o-
mawia", „autorka przedstawia" — 
przed czym przestrzega metodyka bi
bliograficzna. 

Pozostając zaś przy szczegółach 
wspomnieć trzeba, że cytowana na 
s. 91 definicja jest autorstwa Walere
go P i s a r k a (zniekształcono nazwi
sko), zaś na str. 74 pierwszy przy
kład na określniki przyimkowe na 
skutek złego podkreślenia nie spełnia 
swej roli. Są to oczywiście drobiazgi 
nie zmnieniające opinii o wartości i 
starannym przygotowaniu omawiane
go tomu. 

Całość opatrzył wstępem nie żyjący 
dziś już przewodniczący kolegium re
dakcyjnego Aleksander В e r e z a. 
Niepowetowana to strata dla całego 
polskiego prasoznawstwa, a szczegól
nie dotkliwie odczują ją wrocław
scy prasoznawcy. 

Teresa Lisicka 
t) Razem z ujętymi w I części bibliografii 
w Roczniku 1978. 
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PRASA 
POLSKA 

1974/75 

Trzy wydarzenia wyznaczają w za
sadniczy sposób treść Prasy Polskiej 
w latach 1974 i 1975: XXX-lecie Pol
ski Ludowej, IX Zjazd SDP i VII 
Zjazd Partii. One też charakteryzują 
w najbardziej ogólnym zarysie tema
tyczny profil pisma utrwalony po 
grudniu 1970. Zainteresowanie Prasy 
Polskiej skupia się bowiem na proble
matyce zawodu dziennikarskiego, ale 
zawsze w aspekcie przede wszystkim 
roli i zadań, jakie prasie, radiu i tele
wizji przypadają w upowszechnianiu 
uchwał partii i kształtowaniu warun
ków ich realizacji. 

XXX-lecie PRL pismo odnotowało 
w sposób widoczny i sympatyczny — 
przeglądem starej fotografii praso
wej i ogłoszeniem konkursu na wspo
mnienia dziennikarzy. Dzięki tak ogól
nemu zakreśleniu ram konkursu wzię
li w nim udział nie tylko dziennika
rze najstarszego pokolenia, a plon 
wspomnieniowy, publikowany potem 
w Prasie Polskiej, objął poza samym 
roikiem Wyzwolenia taikże szereg okre
sów późniejszych, równie ważnych dla 
rozwoju i dziejów polskiej prasy po
wojennej. W jakiejś mierze wypełnia 
więc pewne luki w materiałach pa
miętnikarskich publikowanych we 
wcześniejszych rocznikach pisma, za
pewnia im swego rodzaju ciągłość hi
storyczną i stanowi przyczynek do hi
storii prasy Polski Ludowej. 

Mówiąc o jubileuszach warto od
notować, że zmalała — w porównaniu 
z rocznikami poprzednimi — ilość en
tuzjastycznych laurek zamieszczanych 
z okazji rocznic powstania różnych 
pism, formułowanych najczęściej pió
rami samych kierownictw redakcji. 
Rzecz charakterystyczna, że pozycje 
takie (nieuniknione przecież) mówią 
obecnie o wiele częściej po prostu o 
problemach i trudnościach, z jakimi 
borykają się w codziennej pracy ze
społy redakcyjne oraz o ich zamie
rzeniach na przyszłość, stają się więc 
jednym z narzędzi wymiany doświad
czeń warsztatowych. 

IX Zjazd Stowarzyszenia Dzienni
karzy Polskich w grudniu 1974 stał 

się okazją do publikacji szeregu ma
teriałów na temat aktualnej sytu
acji środowiska, zadań masowych 
środków informacji i propagandy, kie
runków dalszej pracy SDP i jego 
władz, spraw i problemów nurtują
cych dziennikarzy i trudności, jakie 
muszą przezwyciężać, współudziału 
poszczególnych zespołów redakcyj
nych i środowisk terenowych w rea
lizacji społeczno-ekonomicznego roz
woju kraju. Materiały te ujęte w cy
klu „Trybuna przedzjazdowa" doko
nały oceny działalności SDP i stano
wiły przegląd dorobku wszystkich te
renowych środowisk Stowarzyszenia 
oraz udziału dziennikarzy w życiu 
politycznym i społecznym w okresie 
realizacji uchwał VI Zjazdu i I Kra
jowej Konferencji Partyjnej. W pod
sumowaniu .,Trybuny" (nr 11 74) 
stwierdzono, że głównymi problema
mi dyskusji były: jakość prasowego 
przekazu jako funkcja dziennikar
skich kwalifikacji, młode kadry, au
torytet SDP i sprawy socjalne. 

Rzecz oczywista, że problemy te 
dominowały także w obszernych spra
wozdaniach ze wszystkich oddziało
wych walnych zebrań SDP w 1974 r. 
i innych materiałach sprawozdaw
czych z działalności władz SDP, klu
bów twórczych i innych agend Sto
warzyszenia. 

Zadania dziennikarstwa polskiego 
na aktualnym etapie budownictwa 
socjalistycznego stały się wreszcie 
głównym tematem materiałów zwią
zanych z VII Zjazdem PZPR, które 
zaczęły pojawiać się w Prasie Polskiej 
w drugiej połowie 1975 r. Wielokrot
nie wracała do nich redakcja w ko
mentarzach otwierających numer, w 
wywiadach z przedstawicielami władz 
partyjnych i stowarzyszeniowych ltd. 
Ich myślą przewodnią było to, „by 
za tempem przemian, dokonywanych 
z inicjatywy i pod kierownictwem 
partii, nadążały środki masowego 
przekazu, by we wszystkich dziedzi
nach — szybciej i konsekwentniej niż 
czynią to obecnie — poszukiwały 
również nowych rozwiązań meryto
rycznych i warsztatowych" (z prze
mówienia sekretarza КС PZPR J. 
Ł u k a s z e w i c z a na IX Zjeździe 
SDP). 

Stawiane przez partię zadanie 
zwiększenia wpływu masowych środ
ków przekazu na procesy przemian 
świadomości społeczeństwa Prasa Pol
ska rozumiała przede wszystkim jego 
ożywienie na swoich łamach dysku-
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sji na temat stałego doskonalenia 
warsztatu dziennikarskiego. Pismo 
prezentowało, jak zresztą od lat, wiele 
zróżnicowanych formalnie publikacji 
— od sprawozdań z imprez redakcyj
nych i akcji prasowych, przez wywia
dy z laureatami głównych nagród 
dziennikarskich, artykuły problemo
we o kształceniu i dokształcaniu 
dziennikarzy (szczególnie w Ośrod
ku Dziennikarstwa SDP), poradnik 
językowy P i s a r k a i K a r s k i e g o 
aż do informacji o sytuacji w prasie 
zagranicznej i notatnika bibliograficz
nego donoszącego o wszystkim co 
prasoznawcze. 

Najciekawszą w tych materiałach 
wydaje się jednak bezpośrednia wy
miana konkretnych doświadczeń re
dakcyjnych. Przykładowo można tu 
wymienić pozycje o roli i miejscu au
dycji folklorystycznych w lokalnych 
programach PR (B. H e n i , nr 3/74), 
o błędach w adiustacji merytorycz
nej materiałów dziennikarskich (J. 
S t e c k i : „Pro domo sua lub sama 
niewinność" — nr 7—8/74), o pracy 
korespondentów zagranicznych (Z. 
K l e i n : „Od naszego stałego kore
spondenta",, nr 6/75), „O niektórych 
problemach pracy propagandowej" (Z. 
R e g u с к i, nr 5/74), o redagowaniu 
tytułów w gazecie (C. B ł o ń s k a : 
,,Tytuł tytułowi nie równy", nr 5/74, 
B. G a r l i c k i : „Jak zbudować dobry 
tytuł", nr 9/74), oraz takie jak „Do
bry sprawozdawca sądowy na wagę 
złota" (M. R y m u s z k o , nr 9/75), 
„Dziennikarz — (agencyjny)" (T. S a-
p o c i ń s k i , nr 4/75), „Sensacja jako 
element współczesnego dziennikar
stwa" (T. Z w i e r z с h o w s к a, n r 
9/75), „Jak kształcić i doskonalić 
dziennikarzy naukowych" (nr 3'74) 
itd. Niezmordowanym orędownikiem 
spraw dokumentacji redakcyjnej jest 
Z. K r z y s t e k . Kilka pozycji doty
czyło warsztatu fotografa prasowego. 
Zresztą dobrą fotografię Prasa Polska 
popularyzuje sama od lat. reprodu
kując szereg fotogramów wyróżnia
nych na najrozmaitszych konkursach. 

Nie brak w Prasie Polskiej, jako 
organie SDP także wielu pozycji 
związanych z problematyka socjalno-
-bytową zawodu. Mowa więc jest m. 
in. o warunkach pracy w redakcjach, 
o sytuacji zawodowej dziennikarzy w 
redakcjach pism wyspecjalizowanych 
(J. R z e p e c k i : „Kłopoty dużej gru
py dziennikarzy", nr 5/74), o spra
wach mieszkaniowych (M. R y m u s z 
k o : „Prawo do własnego kąta", nr 

9/74), funduszów socjalnych SDP, 
wynagrodzeń dziennikarskich (A. P a 
w ł o w s k a , R. T r o t : „Bodźce eko
nomiczne jako instrument redagowa
nia pisma", nr 11/74), wreszcie zdro
wia dziennikarzy. Ten ostatni pro
blem ma swoje smutne pendant w 
statystyce nekrologiów publikowa
nych w piśmie. Od 3 lat rośnie ich 
licziba (23, 32, 41) a równocześnie ob
niża się wiek zmarłych dziennikarzy 
(kobiety: 63, 52 i 59, mężczyźni: 60, 59 
i 59 lat). Miejmy nadzieję, że nie jest 
to trend stały, a tylko przejściowe 
wahnięcie wskaźników demograficz
nych zawodu. 

W dalszym ciągu olbrzymia więk
szość pozycji warsztatowych dotyczy 
dziennikarstwa prasowego, znacznie 
mniej radiowego, prawie wcale nie 
pisze się o telewizji. Uwaga na mar
ginesie: odwrotnie układają się pro
porcje w dowcipach rysunkowych, bo 
tu króluje telewizja, prasa jest na 
miejscu trzecim za radiem. 

Od spraw ściśle warsztatowych już 
tylko krok do szerszych problemów 
zawodu. I tu można wymienić szereg 
interesujących pozycji na temat do
stępu dziennikarzy do źródeł infor
macji i rzetelności samej informacji 
dziennikarskiej, kryzysu reportażu, 
kultury, sensu i roli propagandowej 
polemik prasowych, zawodowego star
tu młodych dziennikarzy (np. J. 
S z e j n o c h : „Nowicjusz w redakcji", 
nr 4/74), rejestru pism stażowych (T. 
L i p s k i : „Jak znaleźć wyjście", 
nr 6/74 i „Po co te fikcje i przeżyte 
rygory", nr 7—8/74) itd^ Warto zwró
cić uwagę na przemyślane, głębokie 
uwagi na temat, przecież nie nowy, 
zakresu, celów i roli krytyki w pań
stwie socjalistycznym (T. K u c h a r 
s k i : „O krytyce prasowej", nr 8/75). 

Stosunkowo często pojawiała się na 
łamach Prasy Polskiej problematyka 
prawno-prasowa przede wszystkim 
w cyklu „Prawo — etyka — obycza
je" B. M i c h a l s k i e g o oraz w in
teresującej serii T. K u c h a r s k i e 
g o na temat procesów dziennikar
skich pt. „Dziennikarze przed sądem 
cywilnym". Dyskutowano również no
we brzmienie niektórych postanowień 
Dziennikarskiego Kodeksu Obyczajo
wego. 

Coraz częściej pozycje mówiące o 
zawodzie lub problemach redakcyj
nych i wydawniczych podbudowywa
ne są danymi z badań nad prasą lub 
wprost na nich są oparte. Przykłado
wo można tu wymienić artykuły na 
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temat satysfakcji zawodowej dzien
nikarzy (Z. U s z y ń s k a : „We wła
snym zwierciadle", nr 7—8/74), czytel
nictwa prasy w woj. kieleckim (E. 
K o p r o w s k i , nr 5/75) czy funkcji 
regionalnych czasopism społeczno-
-kulturanych (R. K a r p i ń s k i , nr 
4/74), nie wspominając już o pozy
cjach relacjonujących wyniki badań 
Ośrodka Badań Prasoznawczych. W 
tym właśnie, obok systematycznego 
recenzowania wszystkich ważnych po
zycji książkowych dotyczących maso
wego komunikowania oraz kolejnych 
numerów Zeszytów Prasoznawczych, 
wyraża się funkcja Prasy Polskiej ja
ko jednego z głównych popularyza
torów prasoznawstwa wśród dzienni
karzy. Funkcja niestety niewdzięcz
na, gdyż żaden z materiałów na ła
mach pisma nie wskazuje na razie 
na to, by wyniki badań znalazły swe 
zastosowanie w warsztatowej prakty
ce prasowej. „Czy warto być praso-
znawcą"? — pyta więc nieco reto
rycznie A. J e r z y k o w s k i (nr 5/74). 

Kilka pozycji z recenzowanych 
dwóch roczników Prasy Polskiej moż
na zresztą zaliczyć jeśli nie wprost 
do prasoznawstwa, to przynajmniej 
do prasoznawczej eseistyki, jak np. 
R. S z y d ł o w s k i e g o : „Krytyka te
atralna — problemy i troski" (nr 
10/75), Т. К u p i s a: „U progu czwar
tego 10-lecia — refleksje nad syste
mem prasowym" (nr 7—8/74) czy Z. 
F r a n k a : „Rola prasy, radia i tele
wizji w wychowaniu prawnym spo
łeczeństwa" (nr 3/74). 

Osobiście do najciekawszych mate
riałów Prasy Polskiej zaliczyłbym 
jednak niektóre przynajmniej pozy
cje z działu „Dyskusje — poglądy — 
polemiki". Tu dopiero widać, że z pi
smem współpracują też czasem ra
sowi publicyści, którzy w tym dziale 
wypowiadając się na prawach wolnej 
trybuny z większą swobodą, werwą i 
dowcipem, niż w pozostałych, bardziej 
oficjalnych wypowiedziach, podnoszą 
szereg spraw zawodu i problemów 
propagandy. Przy czym waga ich nie 
jest tu wcale mniejsza, niż w innych 
publikacjach: wykorzystywanie ma
teriałów z prasy zagranicznej, odpo
wiedzialność za słowo drukowane i 
za krytykę, model pism zakładowych, 
„Listy do redakcji — surogat więzi 
z czytelnikami" itd. W konkluzji tej 
ostatniej pozycji (nr 2/75) J. S t e c k i 
wyraża w paru słowach to, co powin
no być chyba programem tego działu 
(jeżeli nie całego pisma): „Zdaję so

bie sprawę, jak mało konstruktyw
nie i antynaukowo brzmią te moje 
marginalne uwagi. Czy jednak 
wszystko na tych łamach musi być 
koniecznie zasadnicze?" — Wcale nie
koniecznie — zdaje się odpowiadać 
mu W. P i s a r e k w tym samym 
dziale („W sprawie poczucia humoru", 
nr 6/75), twierdząc, że według opinii 
czytelników „prawdomówność i po
czucie humoru — to dwie cechy naj
częściej uważane przez Polaków za 
potrzebne dziennikarzowi". Także 
chyba za potrzebne i ważne uważane 
przez czytelników Prasy Polskiej. 
I gdyby tego humoru, również przy 
omawianiu spraw najbardziej zasad
niczych, było w piśmie nieco więcej, 
to kto wie, czy J. S t e c k i musiałby 
dalej narzekać („Dlaczego tylko pół
gębkiem?", nr 6/75), że „bierna re
cepcja treści pisma nawet przez za
przysięgłych jego czytelników, o czym 
niedawno pisałem (...) jako zjawisku 
ogólnym i typowym, nie omija oczy
wiście i Prasy Polskiej. Smutne, ale 
prawdziwe, że właśnie od środowiska 
dziennikarskiego najmniej się można 
spodziewać czynnych form współpra
cy ze swym pismem w postaci listów 
do redakcji, polemik w sprawach 
własnego warsztatu, przyszłości, a na
wet teraźniejszości naszego zawodu." 

W związku z tym, gdyby komuś 
przyszła do głowy piękna myśl ufun
dowania dorocznej nagrody za najlep
szą dziennikarską pracę na temat 
prasy (Prasa Polska poinformowała 
właśnie, że coś takiego wręczono po 
raz pierwszy we Francji), to dałbym 
ją К. В a d z i а к o w i za jego stały 
felieton „Prasowanie na gorąco". Nie 
zawsze słuszny, czasem delikatnie 
mówiąc „kontrowersyjny", ale dow
cipny i trudny do pominięcia. A poza 
tym pobudzający do myślenia, co cią
gle ma kolosalną przyszłość. 

Władysław Masłowski 

prasa techniczna 
1975, NUMER 3 

Dwumiesięcznik Prasa Techniczna 
jest dobrze znany stałym czytelnikom 
Zeszytów Prasoznawczych. Spośród 
ostatnich numerów tego czasopisma 
na większą uwagę zasługuje nr 3 z 
1975 r. 
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Jan W. C z a r n o w s k i w artykule 
„Czy czasopisma techniczne są pra
są?" przedstawia historyczny rozwój 
polskiej prasy technicznej ze szcze
gólnym uwzględnieniem przemian do
konujących się w Polsce Ludowej 
oraz relacji między prasą ogólną a 
techniczną. Za początek istnienia tego 
typu prasy w naszym kraju przyjmu
je rok 1866, kiedy to powstał Prze
gląd Techniczny. Szkoda, że nie wy
jaśnia, czemu za tę przełomową datę 
nie uznaje roku powstania czasopisma 
Izys Polska czyli Dziennik Umiejęt
ności... (1820), o którym wspomina w 
jednym z przypisów. 

Przez całe dziesiątki lat prasa tech
niczna rozwijała się w oderwaniu od 
pozostałej prasy. Dopiero w Polsce 
Ludowej sytuacja czasopism technicz
nych zaczęła się poprawiać. Miały na 
to wpływ dwa czynniki: nowa rzeczy
wistość społeczno-ustrojowa i postępy« 
światowej rewolucji naukowo-tech
nicznej. W czerwcu 1956 odbyła się 
I Krajowa Narada Prasy Technicznej, 
podczas której zapadła między in
nymi decyzja o zacieśnieniu związ
ków prasy technicznej z ogólną. W 
rezultacie w Stowarzyszeniu Dzienni
karzy Polskich powstała sekcja zaj
mująca się sprawami techniki. Po 
tych wydarzeniach nastąpił nie tylko 
proces zbliżenia się prasy technicz
nej do prasy ogólnej, lecz również na 
łamy prasy codziennej i periodyków 
dla odbiorcy masowego coraz częściej 
przenikały treści popularyzujące pro
blemy nauki i techniki. Jednocześnie 
w czasopismach technicznych zaczęły 
się pojawiać materiały o charakterze 
publicystycznym, a i forma tych cza
sopism z czasem upodobniała się do 
form prezentowanych przez prasę 
ogólną. Innym faktem świadczącym 
o postępującym zbliżeniu była wy
miana kadr między prasą ogólną a 
techniczną. Tą ostatnią coraz częściej 
zaczęli się też interesować praso-
znawcy. Podjęto kroki w kierunku 
kształcenia kadr dla prasy technicz
nej w Instytucie Dziennikarswa Uni
wersytetu Warszawskiego. 

„Tendencje międzynarodowej współ
pracy w zakresie prasy technicznej" 
to tytuł artykułu Mariana B e l e r -
s k i e g o . Autor opisuje zagadnienie 
na przykładzie zachodnioniemieckiego 
czasopisma Maschinenmarkt i fran
cuskiego L'Usine Nouvelle, które 
znajdują się w czołówce europejskich 
czasopism naukowo-technicznych o 
charakterze handlowym. Wydawcy 

obu tytułów zawarli umowę koopera
cyjną obejmującą w pierwszej fazie 
współpracę w zakresie ogłoszeń, wy
staw i targów, wspólnych inicjatyw 
za granicą, korzystania przez obie 
strony z materiałów wydawniczych, 
zwłaszcza dokumentacji i informacji 
naukowo-technicznej. Można żałować, 
że autor przytoczył stosunkowo nie
wiele danych dotyczących samej 
współpracy, koncentrując się w dal
szej części materiału na charaktery
styce czasopisma (a ściślej, serii cza
sopism pod wspólnym tytułem) Ma
schinenmarkt. Charakterystyka owa 
ma jednak ten plus, że pozwala zo
rientować się, na czym polega atrak
cyjność pisma z punktu widzenia 
współpracy międzynarodowej, przy
najmniej w tym jednym konkretnym 
przypadku. Opisane zjawisko posiada 
swój odpowiednik w inicjatywach 
wydawniczych państw RWPG i z tego 
względu może zainteresować polskie
go czytelnika. 

Pod polskim tytułem „Trudności 
nie tylko u nas" ukazał się referat 
„The Coming Evolution of Scientific 
Journals" F. H. A b e 1 s o n a, prze
wodniczącego Amerykańskiej Unii 
Geofizycznej, redaktora, autora i 
współpracownika wielu czasopism 
naukowych. Mimo zasadniczych róż
nic między amerykańskimi i polskimi 
periodykami naukowymi, trudności, 
na jakie ostatnio one napotykają, po
siadają pewne podobieństwa. Trudno
ści są przede wszystkim rezultatem 
wzrostu kosztów wydawniczych. Autor 
postuluje podniesienie cen prenumera
ty dla bibliotek, co w warunkach pol
skich byłoby równoznaczne z pobie
raniem większych opłat od wszyst
kich prenumeratorów poza indywidu
alnymi. Jednocześnie jednak autor 
stwierdza, iż uniwersytety (a więc i 
biblioteki) stoją w obliczu restrykcji 
budżetowych. W efekcie popyt ze 
strony czytelników zadecyduje o re 
zygnacji z prenumerowania pewnych 
tutułów. 

Inny problem stanowi jakość pu
blikowanych materiałów. Niektórzy 
autorzy starają się bowiem poprawiać 
swoją pozycję w świecie nauki po-
Drzez publikowanie dużej liczby prac. 
Często też się zdarza, że znaczna 
objętość publikacji nie jest bynaj
mniej uzasadniona treścią. Z drugiej 
strony — redaktorzy na ogół nie speł
niają dobrze swej roli, dbając zwy
kle tylko o językową poprawność 
wypowiedzi. Nie zawsze też efektyw-
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nie wykorzystuje się system recen-
zyjny. Na zakończenie F. H. Abelson 
podkreśla, że podejmując decyzje 
trzeba mieć na uwadze, by „zmiany w 
systemie ogłaszania wyników badań 
naukowych nie wpłynęły ujemnie na 
ich upowszechnianie wśród czytelni
ków, co jest podstawowowym celem 
wszystkich przedsięwzięć naukowych 
i technicznych". 

Grażyna S t r a u s przedstawia 
,,Czytelnictwo prasy i książki techni
cznej wśród młodzieży pracującej w 
warszawskich zakładach pracy". Nie 
wdając się w szczegóły, warto chyba 
odnotować, że najczęściej wymienia
nymi przez młodych pracowników cza
sopismami były: Młody Technik, Ra
dioamator i Krótkofalowiec Polski, 
Motor, Horyzonty Techniki, Narzę
dziowiec, Metalowiec. Przez porów
nanie z wynikami innych badań au
torka dochodzi do wniosku, że odbior
cą periodyków firmowych i przemy
słowych jest robotnik wykwalifiko
wany, nie zaś technik czy inżynier. 

Ponadto w numerze opublikowano 
wywiad z wicepremierem Francisz
kiem K a i m e m poświęcony roli pra
sy technicznej w rozwoju przemysłu i 
socjalistycznej gospodarki w Polsce. 
W kolejnym artykule poświęconym 
językowi prasy technicznej Andrzej 
M a r k o w s k i zajął się zagadnie
niem związków frazeologicznych. 

Lesław Peters 

ШеелишК 
МОСКОВСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА 

ZURNALISTIKA 1974 NUMERY 5—6 

W ostatnich dwóch numerach za 
rok 1974 przeważają materiały po
święcone teoretycznym problemom 
badawczym masowych środków ko
munikowania w Związku Radzieckim 
oraz praktycznej działalności propa
gando wo-prasowej. W poprzednich la

tach nauka o komunikowaniu maso
wym rozwijała się w ZSRR bardzo 
szybko. Powstawały prace, których 
tematy dotyczyły często nie podejmo
wanych jeszcze problemów. 

Kierownik katedry teorii i prak
tyki prasy partyjno-radzieckiej Uni
wersytetu Moskiewskiego dokonuje 
(nr 6) przeglądu i charakterystyki 
najważniejszych prac badawczych z 
zakresu nauki o prasie. Chociaż prof. 
Pelta interesują przede wszystkim 
opracowania, które powstały na 
Uniwersytecie Moskiewskim, znaleźć 
tu można dorobek badawczy innych 
uczelni, m. in. Kijowa, Mińska, Swier-
dłowska, Leningradu. 

Rozprawa Pelta jest kompendium 
wiedzy o radzieckim prasoznawstwie, 
a przeprowadzony przez autora po
dział według problemów badawczych 
ułatwia korzystanie i czyni go przej
rzystym. Otrzymuje więc czytelnik 
skomentowany zestaw czołowych o-
pracowań, ilustrujący także proporcje 
literatury naukowej poświęconej po
szczególnym zagadnieniom. 

Ilościowo przeważają prace doty
czące marksizmu-leninizmu w teorii 
i praktyce prasowej, dużą grupę sta
nowią badania ogólnych problemów 
publicystyki, jej specyfiki jako ga
tunku, funkcjom społecznym i meto
dom oddziaływania, perspektywom 
rozwoju. Autor wydziela także szcze
gółową problematykę badawczą roz
patrującą np. problemy historii, ty
pologii, swoistość reportażu czy fe
lietonu. Nie pomija opracowań po
święconych organizacji i planowaniu 
pracy redakcji, jej współdziałaniu z 
aktywem, robotniczymi i chłopskimi 
korespondentami, pracy działów re
dakcji, materiałów statystycznych o 
prasie radzieckiej. W krótkim omó
wieniu można jedynie wskazać, że 
artykuł znacznie ułatwia orientację 
w problematyce i produkcji nauko
wej radzieckich prasoznawców. 

Główne kierunki i tendencje w 
badaniach radia i telewizji omawia 
w tym samym numerze kierownik 
katedry radia i telewizji Uniwersy
tetu Moskiewskiego E. В a g i r o w. 
Dokonuje on nie tylko przeglądu naj
ważniejszych prac za ostatnie 10 lat, 
lecz również stawia problemy jeszcze 
niewystarczająco opracowane. Wska
zuje trzy podstawowe tendencje, któ
re w przyszłości określać będą roz
wój badań. Pierwsza odzwierciedla 
ilościowy wzrost publikacji; w oma
wianym czasie opublikowano ponad 
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350 prac, których liczba z upływem 
lat wzrasta. Druga tendencja prowa
dzi do coraz szerszego wykorzystywa
nia metod właściwych naukom ści
słym, zastosowania analizy ilościowej 
i doświadczenia. Badania radia i te
lewizji w ZSRR powstały i rozwinęły 
się w oparciu o nauki humanistycz
ne: estetykę, historię, filologię, do 
których przenikają także metody 
nauk ścisłych. Jeśli więc do tej po
ry badania nad radiem i telewizją 
miały przeważnie charakter teoretycz
ny, to obecnie wskutek podjęcia prac 
przez socjologów, psychologów, eko
nomistów przewagę zyskują badania 
empiryczne oparte na studiowaniu 
opinii publicznej, analizie zawartości 
programu, eksperymentach laborato
ryjnych. 

Trzecia tendencja wyraża się we 
wzrastającej specjalizacji poszukiwań 
badawczych i wynikającej stąd ko
nieczności integracji wiedzy poszcze
gólnych dyscyplin. Obecnie istnieją 
już możliwości podjęcia badań zinte
growanych. 

Ustaliwszy podstawowe tendencje 
wpływające na rozwój radia i tele
wizji, Bagirow przechodzi do syste
matyzacji i oceny literatury nauko
wej według schematu: 1. miejsce ra
dia i telewizji w systemie komuniko
wania masowego, 2. historia i per
spektywy rozwoju środków masowych 
w aspekcie nadawcy, programów, od
biorcy. Literatura poświęcona tym 
sprawom jest dość bogata, ale po czę
ści zdezaktualizowana. Z istotnych 
potrzeb badawczych autor widzi mię
dzy innymi niedostatek prac progno
stycznych dotyczących obu środków. 
Najbliższe lata powinny jednak przy
nieść takie opracowania. 

W rozważaniach Bagirowa, podob
nie jak w pierwszym artykule, każ
dą istotniejszą pracę opatrzono ko
mentarzem, który orientuje czytelni
ka w jej odkrywczości. Autorzy obu 
omówionych prac zwracają uwagę na 
związek przeprowadzanych badań z 
praktyką i wyrażają przekonanie, że 
zgromadziły wiele cennych doświad
czeń, które powinno się wykorzystać 
do efektywniejszej pracy i rozwoju 
masowych środków komunikowania. 

Rozprawa J. R. S i m k i n a „Ba
dania czasopism jako problem nau
kowy" (nr 6) rozpatruje w aspekcie 
historycznym odrębność rodzajową 
czasopiśmiennictwa, a także rozważa 
podstawy jego typologii. Przedmiot 
badań i zastosowane metody wyod

rębniają dyscypliny naukowe. O ile 
studia nad czasopiśmiennictwem róż
nią się przedmiotem badań od bada
nia dzienników i książek, o tyle sto
sowane metody odnoszą się do badań 
dziennikarstwa jako całości. Mimo 
pewnych odrębności badanie czasopi
śmiennictwa nie może się stać osob
ną dziedziną naukową, brak jej zwła
szcza teorii. 

Szczegółowej problematyce nauki 
o dziennikarstwie poświęcił I. F. A r 
c h i p o w swój artykuł pt. „Proble
my istnienia odrębnego obrazu publi
cystycznego" (nr 5). Autor rozróżnia 
dwa pojęcia: obraz w publicystyce i 
obraz publicystyczny. Pierwsze ozna
cza dowolny obraz wykorzystywany 
przez publicystykę, drugie pojęcie jest 
węższe — odnosi się do jednej, kon
kretnej formy obrazu. 

Głównym celem rozprawy jest wy
odrębnienie i — o ile jest to możli
we w krótkiej rozprawie — uzasad
nienie występowania odrębnego, swo
istego obrazu publicystycznego, któ
ry, jak wskazuje nazwa, jest podsta
wową odmianą w publicystyce. Roz
ważania teoretyczne nad swoistymi 
cechami obrazu Archipow opiera na 
analizie konkretnego materiału, głów
nie tekstów Marksa i Engelsa. 

Z analizy tej autor wyprowadza 
podstawowe różnice. Główna polega 
na tym, że treścią obrazu artystycz
nego jest idea artystyczna, natomiast 
treścią obrazu publicystycznego — 
idea polityczna. Inne różnice: 1. obraz 
artystyczny odtwarza rzeczywistość 
w całej różnorodności, obraz publicy
styczny — jednoplanowo; 2. obrazy 
artystyczne — wyraziste i przedmio
towe — istnieją w określonej prze
strzeni artystycznej, obrazy publicy
styczne dzieją się w przestrzeni ab
strakcyjnej; 3. obrazy artystyczne 
rozwijają się w czasie, obraz publi
cystyczny nie ma rozwinięcia. Posłu
gując się obrazem, gdzie jest to ko
nieczne, dziennikarz myśli nie języ
kiem obrazów, lecz językiem pojęć. 

Uogólniając wywody, Archipow de
finiuje obraz publicystyczny: „...jest 
to system logicznie związanych ele
mentów racjonalnych i należących 
do stylistyki artystycznej, odzwier
ciedlający pod określonym, politycz
nym kątem widzenia istotne cechy 
zjawiska lub zdarzenia życia społecz
nego, system charakterystyczny w 
swym świadomym ukierunkowaniu. 
Jego treść objawia się przeważnie w 
prostej formie pojęciowej". 
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W obu omawianych numerach 
Wiestnika proporcjonalnie dość du
żo miejsca zajmują artykuły poświę
cone praktyce życia politycznego od
zwierciedlonego w działalności praso
wej. Wprawdzie w poprzednio publi
kowanych omówieniach poświęcono 
wiele miejsca temu tematowi, warto 
jednak jeszcze zwrócić uwagę na dwie 
rozprawy, których autorzy zajmują 
się znaczeniem akcji prasowych. 

W. J.. R o m a n i u k (nr 6) na pod
stawie analizy zawartości 4 tytułów 
wychodzących w różnych republikach 
ocenia skuteczność wspólnej kampa
nii tych pism w propagowaniu współ
zawodnictwa socjalistycznego. Ważne 
są ustalenia autora dotyczące warun
ków prowadzenia takiej kampanii, a 
także jej organizowania. 

A. W. К u ź m a natomiast oma
wia (nr 5) kampanię prowadzoną 
przez prasę w okresie przygotowywa
nia i wymiany legitymacji partyj
nych. W całej akcji wyróżnia trzy 
etapy: informacyjny, organizacyjny i 
analityczny. Według tego podziału 
ocenia publikacje prasowe, podkreśla
jąc ich ważną rolę w tej akcji poli
tycznej i krytykując dostrzeżone nie
dostatki. 

Międzynarodowa część obu nume
rów Wiestnika — poświęcona głównie 
Francji — zawiera 4 teksty odno
szące się do problematyki komuni
kowania w tym kraju. Omówiono ro
lę informacji w przedsiębiorstwach, 
koncepcję „wolności" prasy na przy
kładzie Le Figaro, zawartość i histo
rie, tygodnika L'Express w latach 
1964—1967 oraz bardzo obszernie i 
wyczerpująco akty prawne dotyczą
ce radiofonii i telewizji francuskiej 
w latach 1958—1973. 

Oba numery zawierają także dość 
obszerny dział recenzji. 

Andrzej Zagrodnik 

Ш1ШОТ 
1973 NRY 1—4; 1974 NRY 1—2 

Novinarstvo jest żywo i interesu
jąco redagowane, mocno związane z 
realiami jugosłowiańskiego życia po

litycznego i działalnością naukową ba
daczy masowych środków komuniko
wania w tym kraju. Rzecz zrozumia
ła, iż na jego łamach dominują roz
prawy pracowników belgradzkiego 
Jugosłowiańskiego Instytutu Dzienni
karstwa w Belgradzie, którego jest 
organem. Nie oznacza to, iż pismo 
nie publikuje autorów spoza Insty
tutu: na jego łamach wypowiadają 
się licznie badacze lublańskiego ośrod
ka (Wydział Nauk Socjologicznych, 
Politycznych i Dziennikarstwa miej
scowego uniwersytetu), jugosłowiań
scy (szczególnie serbscy) działacze 
polityczni, dziennikarze, a także auto
rzy zagraniczni. 

Charakterystyczną cechą pisma jest 
jego ścisły związek z aktualnymi wy
darzeniami politycznymi tego kraju. 
Ta tematyka wyraźnie dominuje. Od 
1971 roku w Jugosławii zachodzą isto
tne zmiany w życiu politycznym. Pro
wadzi to do wypracowania nowych 
zasad obiegu informacji w społeczeń
stwie. Problemem tym zajmują się 
m. in. M. R a d o j к o v i ć (w art. 
„Związek funkcjonalny między syste
mem delegatów i systemem informa
cji"; 1974 nr 1—2 s. 19—29) i R. A d e 
rn o v i ć („Robotniczo-klasowa istota 
systemu informacji. Niektóre teorety
czno-praktyczne aspekty"; 1973 nr 
1—2 s. 3—23). Obaj autorzy podkre
ślają: aby rozwijać i umacniać no
wy system pracy zjednoczonej, klasa 
robotnicza powinna dysponować 
wszechstronną informacją. Stąd wzra
stająca rola sprawnego obiegu infor
macji w grupach społecznych. Należy 
osiągnąć duży stopień jawności in
formowania (każdy zaznajamia się z 
proponowanymi projektami decyzji i 
uczestniczy w doborze najlepszych 
rozwiązań). Robotnik ma pełne pra
wo być przedmiotem i podmiotem 
procesu informowania masowego; ma 
być głównym uczestnikiem procesu 
informacji. F. Ademovic zwraca uwa
gę, iż w wielu dokumentach Związ
ku Komunistów Jugosławii położono 
szczególny nacisk na wzmocnienie 
wpływu klasy robotniczej na masowe 
środki komunikowania. System infor
macji powinien się rozwijać w taki 
sposób, aby maksymalnie odpowiadał 
potrzebom socjalistycznej demokracji 
opartej na systemie samorządowym. 
Poszukiwanie podstaw dla takiego sy
stemu zostało dopiero podjęte i wy
maga udziału całego społeczeństwa. 
Poprzednio prowadzono teoretyczne 
dyskusje o klasowej podstawie i isto-
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cie środków masowych. Obecnie ko
nieczne jest opracowanie wniosków 
praktycznych. 

Wprowadzanie w życie nowych za
sad napotyka na dwojakie trudności. 
Choć prasa, radio i tv mają do speł
nienia w tej kampanii wielkie zada
nie, D. M i t e v i ć zauważa (w art. 
„Konstytucja SFRJ i SR Serbii a in
formacja"; 1973 nr 1—2 s. 24—28), 
iż również w niektórych redakcjach 
idee te nie znajdują zrozumienia; 
z trudem porzuca się dawne metody 
pracy. Ale są także i inne przyczy
ny. Zwraca na nie uwagę S. M a r j a -
n o v i ć — autor badań nad określe
niem stopnia zrozumiałości ustawy 
konstytucyjnej wśród robotników bel
gradzkich (badania zrealizowane na 
początku r. 1973 przedstawiano w art. 
,.Opinia belgradzkich pracowników 
zatrudnionych bezpośrednio w pro
dukcji o poprawkach konstytucyj
nych"; 1973 nr 3—4 s. 46—66). Wyni
ki badań potwierdziły, iż robotnicy 
w dostatecznjnn stopniu orientują się 
w istocie poprawek konstytucyjnych; 
jednak w pewnych kręgach zauwa
żono nikłą znajomość tej problema
tyki. 

Skomplikowane warunki społecz
no-polityczne determinują rozwój bie
żącego ruchu prasowo-wydawniczego, 
który przebiega w niełatwych warun
kach (m. in. obserwowane od lat 
zwyżki cen gazet i czasopism). Po
mocą w statystycznej analizie dzia
łalności wydawniczej są, systematycz
nie na łamach Novinarstva publiko
wane przeglądy statystyczne w opra
cowaniu Ż. S t o k o v i c i a (1973 nr 
1—2 s. 84—85, nr 3—4 s. 67—74; 1974 
nr 1—2 s. 104—107). Kierunki rozwo
ju działalności wydawniczej i jej 
uwarunkowania techniczno-organiza
cyjne omawia V. P i l i ć („Ideologicz
ny i polityczny aspekt działalności 
wydawniczej w Socjalistycznej Re
publice Serbii"; 1974 nr 1—2 s. 3—18). 
Autorka zwraca uwagę na rozbieżno
ści między działalnością wydawniczą 
a potrzebami jugosłowiańskiego spo
łeczeństwa. Zatrudnienie i rozwój 
przemysłu poligraficznego w powo
jennym okresie Jugosławii zwiększyły 
się ponad 11 razy. Takiej dynamice 
wzrostu nie odpowiada konkretna 
działalność wydawnicza, która wzro
sła jedynie 5—6-krotnie. Autorka pod
kreśla, iż działalność wydawnicza Ju
gosławii dorównuje przeciętnemu sta
nowi w Europie zachodniej i należy 
wykorzystać wszystkie szanse jej zak

tywizowania i związania z potrzeba
mi społeczeństwa socjalistycznego *). 

Na łamach Novinarstva przeważają 
więc artykuły raczej teoretyczne po
święcone problematyce różnorodnych 
aspektów polityki wydawniczej i za
sad funkcjonowania masowych środ
ków komunikowania, a także arty
kuły wyjaśniające ogólny sens prawa 
do informacji. Problemem wolności 
informacji jako istotnym elementem 
polityki międzynarodowej zajmuje się 
P. D a v i n i ć („Wolność informacji"; 
1974 nr 1—2 s. 96—98). Omawiając 
zabiegi ONZ o rozwiązanie tego pro
blemu, autor zwraca uwagę na licz
ne i zasadnicze kontrowersje; nie tyl
ko natury politycznej, ale i moralnej 
(walka z pornografią). Problemu wol
ności informacji nie można traktować 
jako pojęcia abstrakcyjnego. Każda 
ideologia ma swoje odmienne kryte
ria, społeczno-polityczne i ekonomicz
ne cele. W Jugosławii uważa się, iż 
z prawa do wolności informowania 
może korzystać każda jednostka, o ile 
jej działanie nie będzie sprzeczne z 
konstytucyjnymi podstawami społe
czeństwa jugosłowiańskiego. 

Na uwagę zasługują także inne ar
tykuły, wzbogacające podstawy teo
retyczne wiedzy o masowych środ
kach komunikowania. Należą do nich 
m. in. E. VI a j k i : „Próba wstępu 
do socjologii informacji" (1973 nr 
1—2 s. 29—36), A. S h u k l a : „Dzien
nikarstwo i ekonomika" (1973 nr 3—4 
s. 34—42), F. V r e g a : „Systemy ko
munikowania: autonomiczność i przy-
stępność" (1973 nr 3—4 s. 3—18). 

Stosunkowo ubogo (pod względem 
ilościowym) na łamach omawianych 
numerów są prezentowane badania 
empiryczne (wyraźniej jest podkre
ślona problematyka międzynarodo
wych analiz porównawczych, które 
są jedną z głównych dziedzin pracy 
Jugosłowiańskiego Instytutu Dzienni
karskiego). 

Problematyce krajowej poświęciła 
artykuł L. D o n o v i c - S t e f a n o -

*) Ostanio przystąpiono do analizy ruchu 
wydawniczego w językach mniejszości na
rodowych. W najbliższym czasie w Serbii 
(działa tu 11 instytucji zajmujących się 
wydawaniem książek i czasopism w języ
kach mniejszości narodowych; ukazuje się 
60 dzienników i czasopism, nie licząc pu
blikacji wewnątrzzakładowych i religij
nych) zacznie się ukazywać dziennik w 
jęz. albańskim oraz otwarta zostanie księ
garnia w Belgradzie, w której sprzedawa
ne będą wydawnictwa (w tym czasopisma 
i gazety) we wszystkich językach naro
dowości zamieszkałych w Jugosławii. 
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v i ć: „Struktura i funkcja informacji 
•л- okręgu Subotica" (1973 nr 1—2 s. 
53—67). Autorka relacjonuje wyniki 
badań zrealizowanych przez Instytut 
w roku 1973. Celem było poznanie 
preferencji czytelniczych zróżnicowa
nej narodowościowo publiczności w 
okręgu Suboticy oraz opis systemu 
informacyjnego (m. in. opinie dzien
nikarzy o swym zawodzie). Giównym 
źródłem informacji w okręgu jest ser-
h-o-chorwacki tygodnik Subotićke No-
vina, węgierski dziennik Magyar Szó 
i ukazujący się w Nowym Sadzie ty
godnik 7 NAP, a także miejscowa 
rozgłośnia radiowa (бС /̂о programu 
w jęz. serbo-chorwackim, 50°/o w jęz. 
węgierskim). W prasie najchętniej 
czytane są wiadomości polityczne i 
gospodarcze, mniej artykuły rozryw
kowe. Z audycji radiowo-tele wizyj
nych najchętniej są odbierane audy
cje rozrywkowe, a także informacyj
ne magazyny polityczne i gospodar
cze. Badani dziennikarze są zadowo
leni z pracy (nikt nie chce jej zmie
nić), narzekają jedynie na sposób wy
nagradzania, brak czasu na wypo?zy-
nek; kontakty osobiste zawiązują z 
ludźmi reprezentującymi inny zawód. 
Tylko 20'V» badanych dziennikarzy 
stwierdziło, iż są niezadowoleni z or
ganizacji pracy (mała liczba pracow
ników, częsta improwizacja). Więcej 
niż połowa badanych dziennikarzy 
twierdzi, że- zna osoby, które regular
nie czytają ich artykuły. Źródłem in
formacji są dla nich najpierw bez
pośredni świadkowie wydarzenia, po
tem znajomi, wreszcie — przedstawi
ciele władzy politycznej. Krytykę w 
masowych środkach komunikowania 
— ich zdaniem — przeprowadza się 
w^ soosób niedostateczny i tylko nie
wiele zjawisk negatywnych zostaje 
naprawionych wskutek krytyki. 

Problematyki międzynarodowej do
tyczą badania M. R a d o j k o v i c i a 
(„Rola radia i telewizji w rozwoju 
narodowym"; 1974 nr 1—2 s. 91—95). 
Autor omawia założenia kilkuletnich 
badań (1973—1975) nad rolą elektro
nicznych środków komunikowania w 
krajach rozwijających się. Panuje po
wszechne przekonanie, iż elektronicz
ne środki pełnią różnorodną rolę w 
krajach rozwijających się: 1. telewi
zja pomoże w integracji społeczeń
stwa, składającego się zazwyczaj z 
grup plemiennych, posługującego się 
różnymi językami (bądź narzeczami), 
wyznającego różne religie; 2. ułatwi 
aktywizację życia kulturalnego, eko

nomicznego i społecznego; 3. otworzy 
„okno na świat". Badania realizowa
no w Algierii, na Cyprze, w Iranie, 
Syjamie, Peru i Brazylii; próbne ba
dania w Senegalu, Zambii i Nigerii. 
Obok badań terenowych (sondaż opi
nii odbiorców) prowadzono wywiady 
z osobistościami życia politycznego i 
kulturalnego craz studia nad charak
terystyką programów, organizacji ży
cia radiowo-telewizyjnego. W ostat
niej fazie badań zamierza się skon
struować uniwersalne modele radio
fonii i tv w tych krajach. Dotych
czas uzyskane rezultaty wskazują na 
wielki wpływ tych potęg państwo
wych, od których badane kraje były 
w przeszłości uzależnione. Dominują 
języki b. kolonizatorów (wiąże się to 
z importem z tych krajów filmów i 
programów). Kraje, które mają mo
nopol na eksport urządzeń technicz
nych, posiadają także duży wpływ 
na organizację instytucji radiowo-te-
lewizyjnych. Kraje rozwijające się 
posiadają zwykle dobrze rozwiniętą 
sieć radiową, natomiast sieć telewi
zyjna obejmuje zazwyczaj stolicę i jej 
najbliższą okolicę. 

V/ publikacji „Komunikowanie a 
podejmowanie decyzji" (1974 nr 1—2 
s. 37—52) znajdujemy obszerne stre
szczenie raportu z badań prowadzo
nych w latach 1970—1973 przez Ju
gosłowiański Instytut Dziennikarstwa 
i Szkołę Komunikowania przy uni
wersytecie stanu Waszyngton w 
Seattle. Ze strony jugosłowiań
skiej w badaniach (w których za
stosowano szereg oryginalnych roz
strzygnięć metodologicznych) uczest
niczyli: M. P o p o v i c , M. G l u ś ć e -
v i ć, S. S о к o 1 o v i ć, L. D o n o v i ć, 
J. D a n o j l i ć i S. M a r j a n o v i é ; 
ze strony amerykańskiej: A. E d e l 
s t e i n , N. H o l l e n d er , J. M a-
t h i a s n o, R. L a n g i D. T e f f t. 
Celem badań było określenie sposo
bów, za pomocą których ludzie do
wiadują się o sprawach lokalnych i 
światowych oraz ich zdolności do 
podejmowania decyzji, ponadto okre
ślenie wpływu wywieranego przez 
środowisko miejskie na wykorzysta
nie masowych środków komunikowa
nia przez poszczególnych ludzi w pro
cesie podejmowania decyzji. 

Ożywioną współpracę Jugosłowiań
skiego Instytutu Dziennikarskiego z 
ośrodkami zagranicznymi akcentują 
publikacje autorów zagranicznych 
(z RFN i Holandii). Ograniczę się do 
wymienienia artykułu F. K e m p e r -
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s a dotyczącego walki dziennikarzy 
holenderskich o zarządzanie instytu
cją prasową (1973 nr 3—4 s. 19—33). 
Wspomniany artykuł jest zmodyfiko
wanym tekstem referatu F. Kemper -
sa wygłoszonego w maju 1973 na po
siedzeniu Komisji Prasoznawczej PAN 
w Krakowie. Informuje o tym redak
cyjny przypis. 

Uzupełnieniem części artykułowej 
czasopisma jest dział sprawozdawczo-
informacyjny, dokumentacyjny. Obok 
wspomnianego cyklu informacji sta
tystycznych o rynku prasowo-wydaw-
niczym w Jugosławii w numerach z 
1973 r. opublikowano najważniejsze 
ustawy prasowe obowiązujące w tym 
kraju, tekst Statutu Związku Dzien
nikarzy Jugosławii, Kodeks dzienni
karzy jugosłowiańskich, wnioski XIII 
Zjazdu Związku Dziennikarzy Jugo
słowiańskich, skład naczelnych władz 
tego Związku. Ubogo prezentuje się 
dział recenzji i przeglądu zawartości 
czasopism fachowych (omówiono nie
które numery następujących czaso
pism: Balgarski Żurnalistt Journalism 
Quarterly, Neue Deutsche Presse, Pu
blic Opinion Quarterly, moskiewska 
Zurnalistika). Wybrane artykuły 
(przeciętnie 2—3 w numerze) posia
dają obszerne streszczenia obcojęzy
czne (angielskie, francuskie i rosyj
skie). 

Sylwester Dziki 

INTEMIEDU 
ROK 1974 i NR 1 75 

Sygnalizując to interesujące pismo 
zakładaliśmy, że recenzując je co pół 
roku potrafimy dać czytelnikowi wy
obrażenie o najistotniejszych spra
wach, które ono omawia. Przeliczyli
śmy się jednak i dziś, mając przed 
sobą kilka nowych zeszytów, stoimy 
przed trudnym zadaniem selekcji. Ze 
względu na wagę problemów kon
centrujemy się — biorąc pod uwagę 
rok 1974 — na numerze 3, w którym 
zawarto sprawozdania z dorocznego 
spotkania International Broadcast In
stitute (30 VIII do 5 IX w Mexico 
Ciudad). 

W CZASOPISMACH 

Nowe technologie komunikowania 
stwarzają nie znane dotąd możliwo
ści. Media, ich organizacje muszą wy
pracować i przyjąć nową politykę, 
która by sprostała tym zmianom. Po
lityka ta dotyczyć ma komunikowania 
na szczeblach zarówno narodowym 
jak i międzynarodowym. Nowe tech
nologie poszerzają ludzkie możliwości 
w dwu kierunkach: po pierwsze, dają 
przekazom wysyłanym przez media 
narodowe szanse przekraczania, dzię
ki telewizji satelitarnej — granic pań
stwowych, a nawet kontynentalnych i 
czynią media narzędziami oddziały
wania na znaczną odległość. Po dru
gie, rozwój telewizji kablowej, stacji 
lokalnych, wideokaset etc. stwarza 
teoretycznie większe możliwości do
stępu zwykłego obywatela do środ
ków przekazu, w znaczeniu czynne
go udziału w programie. 

Czytając sprawozdanie z Meksyku 
odnosi się wrażenie, że uczestnicy 
większości komitetów czy grup robo
czych, mimo ich odmiennych celów, 
zajmowali się podobnymi problema
mi, z których naczelnym było usta
lenie ogólnych zasad polityki komu
nikowania. O profilu prac zadecydo
wała specjalność fachowa członków: 
prawników, socjologów, wychowaw
ców, historyków czy polityków. 

Cztery komitety robocze o na
zwach: Technologia, Wolność Komu
nikowania i Prawo (pod kierunkiem 
Jacquesa L e a u té ) , Dostęp i Uczest
nictwo w Mediach Elektronicznych 
(pod kierunkiem Laurenta P i с a r-
d a). Ekonomiczne i Społeczne Aspek
ty Zmian Technologicznych w Ko
munikowaniu (pod kierunkiem Mi-
guela Alemana V e 1 a s с o) oraz Wy
chowawcze i Kulturalne Aspekty 
Zmiany w Komunikowaniu Elektro
nicznym (pod kierunkiem Eldereda 
J o n e s a ) , a także trzy nieformalne 
grupy robocze: Prawo do Komuniko
wania (pod kierunkiem Jeana d' A r-
c y), Działalność Informacji Publicz
nej i Organizacje Międzynarodowe 
(pod kierunkiem Berta C o w l a n a ) 
i Stwierdzenia dla Brytyjskich Badań 
nad Komunikowaniem (pod kierun
kiem Asy В r i g g s a i Hildy H i m-
m e 1 w e i t) obradowały nad sprawa
mi zbliżonymi. 

Nowe technologie rzuciły wyzwa
nie starym zasadom, zwykle formuło
wanym w sposób ogólny, nieraz ab
strakcyjny. Wyjaśnienie współczesnej 
polityki, która byłaby akceptowana 
na forum międzynarodowych organi-
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zacji typu UNESCO nie jest sprawą 
łatwą. Zasady przypomniane w Me
ksyku to: prawo do informacji, wy
rażone abstrakcyjnie przez artykuł 19 
Deklaracji Praw Człowieka: „każdy 
ma prawo do wolności opinii i jej 
wyrażania: to prawo obejmuje swo
bodę posiadania niezależnej opinii, 
poszukiwania, otrzymywania i rozpo
wszechniania informacji i poglądów 
wszelkimi środkami, bez względu na 
granice". Zasada druga to realizacja 
narodowych potrzeb komunikowania. 
Z obu tych reguł wynikają pewne 
konsekwencje, które czynią je trud
nymi do pogodzenia. 

Za prawem jednostki do bycia po
wiadamianym wynika prawo innych 
do przesyłania swych treści bez 
względu na interesy narodowe czy 
społeczne odbiorców, którym inwa
zja obcych idei i wzorców może za
grażać. Świat nie jest dziś układem, 
w którym jednostki mają równe moż
liwości do publicznego wypowiada
nia swych opinii. Z jednej strony — 
głosi się na konferencji — media 
znajdują się w rękach organizacji za
równo państwowych jak i społecz
nych, które nie zawsze reprezentują 
interesy wszystkich, nadto, co doty
czy świata kapitalistycznego — me
dia są w rękach monopoli kontrolu
jących przepływ informacji. Warto 
zauważyć, że społeczeństwa dokonu
jące planowych zmian społecznych na 
szeroką skalę mogą trafić w wyko
rzystywaniu tego prawa przez inne 
społeczeństwa na prawdziwego kon
kurenta w walce o wytyczone sobie 
cele społeczne. Przy ogólnym przeko
naniu, że nowe technologie służą de
mokratyzacji komunikowania i lep
szemu międzynarodowemu porozumie
niu, podczas konferencji wysunięto 
szereg obaw, co do niewłaściwego 
wykorzystania tych możliwości. M. 
M o n t i g n y d e M a r c h a n d z 
Kanady widzi możliwości ogranicze
nia realizacji praw komunikowania 
„w obronie narodowych kultur przed 
kulturalnym «dumpingiem» prowa
dzonym przez silniejsze towarzystwa 
telewizyjne". 

W dyskusji grupy roboczej nad 
prawem do komunikowania zaryso
wały się istotne różnice. Wyrażono 
nawet opinię, że „prawo do komu
nikowania n i e innego, niż określo
ne ludzkie potrzeby komunikowania 
winno być ustalone jako pierwsze". 
Ustalenie, co znaczą owe ludzkie po
trzeby do komunikowania o jednost

kowym czy kolektywnym charakte
rze, jest zadaniem trudnej konkrety
zacji pojęcia abstrakcyjnego. Prze
konanie, że techniki badania opinii 
pozwolą tę sprawę wyjaśnić, wydaje 
się zbyt naiwne. 

Również sprawa pełnego dostępu 
i uczestnictwa w komunikowaniu wy
wołuje spory i wymaga zdefiniowa
nia tych pojęć. Dyskutanci byli zgod
ni, że nowe technologie służą więk
szej demokratyzacji społecznej. Lecz 
różnice w pojmowaniu jednostko
wych i grupowych praw do korzy
stania z tych możliwości występowa
ły wyraźnie. Węgier Tamas S z e s-
c к о podniósł kwestię treści, jakie 
potencjalny uczestnik komunikowania 
może wnieść do systemu przekazu. 
Czy — powiada on — ma to być 
uczestnictwo na zasadzie wystąpień 
w Hyde Parku, czy też ma wyrażać 
zartykułowane społeczne i polityczne 
dążenia ludzkich grup bądź warstw? 
Komitet we wnioskach stwierdza, że 
sprawa inicjatywy programowej w 
mediach staje się kwestią realizacji 
żądań różnych części publiczności. W 
konkluzji dość ogólnie wskazano na 
różnice światowych systemów. „Wy
soce konkurencyjne systemy Stanów 
Zjednoczonych i Japonii utrudniają 
zapewnienie dostępu do programów, 
podczas gdy w krajach socjalistycz
nych jest to interpretowane w szer
szym społecznym i politycznym kon
tekście i w ramach historycznego 
rozwoju kraju. W krajach rozwijają
cych się dostęp i uczestnictwo w 
programach jest ukierunkowane na 
angażowanie obywateli w rozwój na
rodowy i w tworzenie alternatyw dla 
dostępu do kulturowo obcych tech
nologii komunikowania." 

Wprowadzenie nowych technologii 
może pociągać za sobą różne sposo
by ich stosowania — twierdzą dys
kutanci komitetu trzeciego — i to 
nie zawsze w pożądanym kierunku. 
Rada do N o m u r a z Japonii ukazu
je, jak wobec kryzysu papierowego 
technologia elektryczna bywa uży
wana do komunikowania prywatne
go czy wewnątrz instytucji. Nicholas 
G a r n h a m z Wielkiej Brytanii o-
strzega, że nowe technologie dzięki 
ich dystrybucji służą bardziej wiel
kim organizacjom niż jednostkom. 
Ma to swe reperkusje również na 
arenie międzynarodowej. Garnham 
cytuje badania z Tampere o prze
pływie programów telewizyjnych by 
ukazać, jak bogaci mogą używać 

U — Zeszyty Prasoznawcze 
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skomplikowanej technologii emisji dla 
wzmocnienia swej pozycji na świa
towym rynku telewizji. 

Komitet we wnioskach nawołuje 
do umiarkowania. „Kraje rozwinię
te lub nierozwinięte winny być ostro
żne we wdrażaniu nowych technolo
gii". 

Sprawa stosowania nowych tech
nologii w polityce oświatowej roz
ważana była zwłaszcza pod kątem 
ich znaczenia w krajach rozwijają
cych się. Omówiono zarówno pozy
tywne jak i negatywne przykłady ta
kich stosowań. Na koniec zalecono 
oparcie się w takim dziele raczej na 
agencjach rządowych niż na prywat
nych, ponieważ „właściciele nie zaw
sze są... zaangażowani w sprawy na
rodowego rozwoju". 

W końcu grupa robocza poświęco
na roli organizacji międzynarodo
wych, omawiając różne cele narodo
we, które nowe technologie mogą re
alizować, podkreśliła potrzebę działa
nia mediów na polu realizacji pew
nych wspólnych światowych celów, 
jak kwestie populacyjne, ochrony 
środowiska, alfabetyzmu i rozwoju 
rolnictwa. 

International Broadcast Institute 
pragnie, by wyniki jego prac służyły 
UNESCO i innym organizacjom mię
dzynarodowym w sprawie ustalania 
światowej polityki komunikowania. 
Prace te zasługują zatem na uwagę. 

Połowę numeru 5 z 1974 r. poświę
cają Intermedia stosunkowi środków 
masowych do problemu głodu w świe
cie. Piszą o tym wysocy funkcjona
riusze FAO — dyrektor generalny 
A. H. В o e r m a oraz szef Oddziału 
Informacyjnego M. B e n a i s sa . 
Wniosek: media powinny szeroko za
jąć się tym problemem i przyczynić 
się do tego, by troska o wyżywie
nie głodującej części świata stała się 
czołowym zadaniem ludzkości. Lecz 
dopiero głos dyrektora Oddziału In
formacyjnego UNDP, niezwykle wo
bec mediów krytyczny, podnosi pod
stawowy problem odpowiedzialności 
moralnej dziennikarzy i autorów pro
gramów emitowanych we wszystkich 
częściach świata. „Tysiące szkodni
ków zżera świeżo zebrane zboże na 
polach Azji, gdy stacje telewizyjne 
grają Bonanzę i Opowieść o FBI" — 
to zdanie dyrektora E. C h i l d e r s a 
eksponuje redakcja w osobnej ram
ce. Zatrważający jest kontrast mię
dzy dostatnim Europejczykiem czy 
Amerykaninem, którego media nakła

niają by jadł czterokrotnie więcej niż 
sam potrzebuje, któremu oferuje się 
bogaty w proteiny szampon do wło
sów i witaminizowane kosmetyki — 
a obrazem reszty świata, w którym 
pół miliarda osób cierpi na stałe nie
dożywienie. Przerażające są głosy 
pewnych siebie publicystów zachod
nich, którzy w przerwach między r e 
klamami pożywienia dla psów dowo
dzą, że pomoc winna być oferowana 
tylko tym narodom, które na to za
sługują. Poglądy Childersa, zastrze
ga się redakcja, nie są całkowicie 
zgodne z oficjalnymi stanowiskami 
instytucji, którą on reprezentuje, bo 
też krytyka, którą prezentuje, jest 
prawdziwie ostra. Nas winno nadto 
interesować, że problem głodu został 
podniesiony jako okazja do weryfi
kacji rzeczywistego znaczenia dzien
nikarskiej odpowiedzialności społecz
nej. 

W tym samym numerze G. N a -
e s s e l u n d , dyrektor Wydziału Wol
nego Przepływu Informacji i Rozwo
ju Komunikowania UNESCO przed
stawia swój pogląd na współczesne 
warunki realizacji prawa do komu
nikowania. Wolność informacji nie 
może być dziś rozumiana jako wy
korzystywanie przez silniejszych swej 
przewagi i przesyłania jednokierun
kowego informacji od tych centrów 
do światowych peryferii. Idea ta dziś 
wymaga dialogu, w którym wszystkie 
strony biorą udział. „Komunikowanie 
nie jest celem samym w sobie, lecz 
raczej szerokim zespołem narzędzi" — 
pisze on. — Za ich pomocą można 
realizować międzynarodową politykę 
informacyjną. Szeroki dostęp do me
diów i wielokierunkowa wymiana in
formacji jest dziś celem prawa do ko
munikowania. Zasady tego prawa 
winny być na nowo sformułowane. 

Aż 18 spośród 27 materiałów nu
meru 1 z 1975 r. poświęcono przeka
zowi satelitarnemu. Numer obfituje 
w interesujące dane dotyczące: IN-
TELSAT-u, przekaźników radzieckich 
(Orbita, Intersputnik i in.), amery
kańskich ATS-7, ATS-6 oraz syste
mu przekazu wewnątrz Stanów, fran-
cusko-RFN-owsikiej Symphonie, prac 
prowadzonych w Indonezji, Japonii, 
Brazylii, krajach arabskich, nadto 
projektów latynoamerykańskich (SER-
LA), europejskich, azjatyckich, mor
skiego komunikowania satelitarnego, 
w końcu prawnego systemu komuni
kowania satelitarnego. Zainteresowa
nych tą problematyką odsyłamy do 
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tej monograficznej części numeru. 
Wśród pozostałych materiałów — ar
tykuł dyrektora International Broad
cast Institute, Ch. К о 1 a d e o roli 
mediów w integracji społeczeństwa 
nigeryjskiego. 

Jest to drugi numer Intermediów, 
w którym odnotowano Zeszyty Pra
soznawcze. 

Jerzy Pomorski 

International Journal of Communicatton Research 

Internationale Zeitschrift für 
Kommunikationsforschung 
Revue Internationale de la Recherche de Communicatton 

1974, NUMER 2 

W przeciwieństwie do techniki, 
„komunikowanie masowe w nowocze
snym społeczeństwie nie opiera się 
na zastosowaniu wcześniejszych ba
dań podstawowych; jego rozwój okre
śla raczej własna immanentna dyna
mika. (...) Naukowe potraktowanie 
zjawisk komunikowania przybiera 
najczęściej postać opracowań opiso
wych i chronologizujących" —stwier
dza A. O. S c h o r b w odredakcyjnej 
nocie wprowadzającej do 2 numeru 
IZK (Internationale Zeitschrift für 
Kommunikations for s chung). Tylko te
oria i badania zastosowań środków 
masowych w celach oświatowych 
miałyby — zdaniem Schorba — słu
żyć pomocą praktyce. Ta dość zaska
kująca refleksja znajduje wyjaśnie
nie w fakcie, że Schorb jest pedago
giem. Zapewne specjaliści od rekla
my czy propagandy wskazaliby ko
rzyści wynikające z teorii i badań 
•komunikowania dla praktyki w za
kresie reklamy i propagandy. 

Pierwszy numer IZK ukazał się w 
połowie roku 1974, drugi — dopiero 
w połowie roku 1975, a ponieważ 
rocznie mają wychodzić 3 numery, 
można przyjąć, że opóźnienie cyklu 
wydawniczego wynosi już blisko 12 
miesięcy, co jak na nowe czasopismo 
jest iswego rodzaju rekordem. Pozo
staje tajemnicą redakcji, czy opóź
nienie spowodowały kłopoty edytor
skie, czy też brak materiałów. Re
klamowany w tytule czasopisma je
go międzynarodowy charakter znaj
duje potwierdzenie w zawartości: 
wprawdzie z 10 artykułów 4 repre

zentują autorów zachodnioniemiec-
kich, ale 6 pozostałych jest dziełem 
naukowców z Belgii, Kanady, Fran
cji, Włoch i USA. 

Numer otwiera pierwsza część pra
cy Petera К a u p p a o „prasie tęczo
wej" w RFN (Regenbogenpresse — tą 
nazwą określa się rozrywkowe cza
sopisma masowe typu Das Neue Blatt, 
Neue Post, Wochenend). Jej nakłady 
cechuje od lat wyraźna tendencja 
wzrostu (nakłady niektórych tytułów 
w ciągu minionego 10-lecia podwoiły 
się), a zasięg czytelnictwa obejmuje 
przeszło 20'°/o dorosłej ludności RFN. 
Wprawdzie największą popularnością 
cieszy się ta prasa wśród kobiet z 
wykształceniem podstawowym, ale 
znajduje czytelników także wśród 
osób z wykształceniem wyższym, choć 
te niechętnie się do jej lektury przy
znają. Największą poczytność wśród 
czytelników prasy tęczowej mają 
oczywiście plotki z życia książąt, kró
lowych i w ogóle wyższych sfer. 
„Plotka — pisze Kaupp — jest tym, 
co prasę tęczową łączy w znacznym 
stopniu z ilustrowanymi magazynami 
i prasą bulwarową". Wszystkie te wy
dawnictwa — podobnie zresztą jak 
i brukowa literatura — umożliwiają 
czytelnikom ucieczkę od rzeczywisto
ści, co jest ich podstawową rzeczy
wistą funkcją społeczną. 

Coraz ważniejszym natomiast źró
dłem informacji dla większości mie
szkańców RFN stają się gazety re
gionalne. .Wytrzymują one konku
rencję z telewizją, traktowaną przez 
odbiorców głównie jako dostawca 
rozrywki. Przyczyną tak dużej popu
larności gazet regionalnych są zawar
te w nich wiadomości lokalne, któ
rych jedną czwartą obejmują wia
domości sportowe; równie dużą po
wierzchnię wypełniają ilustracje. Do 
takich wniosków prowadzi czytelnika 
J. H ü t h e r , autor artykułu „Część 
lokalna wielkich gazet regionalnych". 

W krótkiej, klarownej rozprawce 
„Modele w socjologii języka" G. В r a 
g a — wychodząc z założenia, że ko
munikowanie językowe jest jedną z 
form komunikowania w ogóle, które 
z kolei można traktować jako formę 
działania — charakteryzuje cztery je
go modele socjologiczne: model teo
rii pola (K. Lewin), model stocha
styczny (B. F. Skinner), model teorii 
ról (G. H. Mead) i model teorii gier 
(J. Neumann — O. Morgenstern). 
Braga dowodzi użyteczności modelu 
teorii ról w badaniach na poziomie 

12« 



180 W CZASOPISMACH 

makrosocjologicznym i modelu teorii 
pola na poziomie mikrosocjologicz-
nym. 

Naukę amerykańską reprezentują 
w omawianym numerze IZK J. T. 
P o w e l l i M. P. B r e e n artykułem 
o „Indywidualnej i społecznej roli te
lewizji w opinii studentów". Rela
cjonują w nim wyniki ankiety prze
prowadzonej wśród 883 studentów 
pierwszego roku. Dowodzą one m. in., 
że przeszło 85°/o studentów traktuje 
telewizję jako źródło rozrywki, 65% 
zarzuca reklamie telewizyjnej roz
budzanie popytu na zbędne produkty 
oraz oskarża ją o sprzyjanie eskapi
żmowi. Tylko niewielka część bada
nych studentów (mniej niż 20,8/o) przy
znała telewizji pozytywną rolę wy
chowawczą w zakresie upowszech
niania pożądanych, osobistych i ro
dzinnych, wzorów postępowania. 

Trudno przejść obojętnie obok ar
tykułu Gertrudy J. R o b i n s o n o 
środkach komunikowania masowego 
w Jugosławii. Autorka postawiła so
bie za cel sprawdzenie dwóch kon
kurencyjnych hipotez o roli środków 
masowych w rozwijających się spo
łeczeństwach. Wedle jednej z nich, 
sformułowanej przez D. Lernera w 
głośnej książce „The Passing of Tra
ditional Society", środki masowe neu
tralizują dawne konflikty etniczne i 
sprzyjają zastąpieniu lokalnych sy
stemów wartości przez wartości bar
dziej uniwersalne. Odwrotnie, według 
nowszej i mniej spopularyzowanej hi
potezy R. Melsona i H. Wolpego, 
opartej na badaniach w Nigerii, środ
ki masowe miałyby wzmagać kon
flikty etniczne i raczej wzmacniać 
tradycyjne postawy niż upowszech
niać nowe. Oczywiście każda z tych 
hipotez może się okazać prawdziwa 
zależnie od treści transmitowanych 
przez środki masowe. Na dobro pani 
Robinson trzeba zapisać, że wbrew 
dość częstej praktyce zachodnich pra-
soznawców uwzględniła treści prze
kazywane przez prasę, radio i tele
wizję w Jugosławii. W wyniku ana
lizy danych różnego rodzaju doszła 
do nie oczekiwanych wniosków: w 
przypadku Jugosławii druga hipoteza 
okazuje się bliższa prawdy. Porów
nanie materiałów odnoszących się do 
różnych regionów Jugosławii prze
mawia za tym, że środki masowe w 
tym kraju faktycznie się nie przyczy
niają do akceptacji uniwersalisty cz-
nego systemu wartości; bardziej in
tensywne korzystanie ze środków ma

sowych idzie w parze z silniejszą 
skłonnością ku wartościom partyku
larnym. 

Ponadto w tym samym numerze 
znajdzie czytelnik rozprawkę A. A. 
M o 1 e s a o kulturotwórczej roli te
lewizji, dłuższy artykuł G. E i s e r -
m a n n a i S. S. A e q u a v i v y o 
„przyczynach światowego sukcesu 
włoskiego filmu", charakterystykę 
ewolucji plakatów reklamujących 
dżinsy w Europie pióra V. В а с h y' e-
go, przekonywającą krytykę koncep
cji teoretycznych M. L. de Fleura 
zawartą w pracy M. K u n c z i k a 
oraz recenzje kilku książek, głównie 
zachodnioniemieckich. 

Zygmunt Dąbek 

Journalism 
Quarterly 
WIOSNA — LATO 1975 

Choć hipotezę „porządku dzienne
go", wedle której prasa może nie 
wpływać na to, с о sobie ludzie my
ślą, ale wpływa na to, o c z y m my
ślą, sformułowano kilkanaście lat te
mu, dopiero ostatnio stała się na
prawdę modna. W zachodnich bada
niach raz po raz do niej się nawią
zuje. Wiosenny numer Journalism 
Quarterly przynosi wyniki badań L. 
T i p t o n a , R. D. H a n e y a i J. R. 
B a s e h e a r t a („Media Agenda-Set
ting in City and State Election 
Campaignes"), które sugerują konie
czność wprowadzenia poprawki do 
klasycznej wersji tej hipotezy. Su
gerowana poprawka nakazuje uwzglę
dniać stopień zgodności tematyki po
szczególnych mediów oraz stopień 
trwałości zainteresowań odbiorców; 
jeśli bowiem prasa, radio i telewizja 
albo poszczególne gazety eksponują 
r ó ż n e problemy, a ludzie wykazu
ją stabilność zainteresowania jakąś 
sprawą, rzeczywistość nie potwierdza 
hipotezy porządku dziennego. 

Całkowicie inny czynnik, modyfi
kujący klasyczną wersję hipotezy po
rządku dziennego, należałoby wzi^ć 
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pod uwagę w przyszłych badaniach 
nad społeczną rolą mediów w świe
tle artykułu D. M. S m i t h a : „Mass 
Media as a Basis for Interaction". 
Czynnikiem tym jest poziom inteli
gencji odbiorców. Z badań Smitha 
nad dziećmi z Aberdeen w wieku 
11—16 lat wynika, że osoby o niż
szym współczynniku inteligencji zna
cznie częściej korzystają z mediów 
jako źródeł tematu do rozmów z ró
wieśnikami niż osoby o wyższym 
współczynniku. 

Stałym tematem amerykańskich 
analiz zawartości przekazów praso
wych, radiowych i telewizyjnych jest 
sposób prezentacji czarnych obywa
teli USA. Tym razem podejmuje go 
C. R o b e r t s w artykule o Murzy
nach w dziennikach telewizyjnych 
(„The Presentation of Blacks in TV 
Network Newscasts"). Analiza dzien
ników telewizyjnych w dwóch trzy
tygodniowych odcinkach wykazała 
obecność co najmniej jednego Murzy
na w co czwartej wiadomości. Mu
rzyni pojawiają się w dzienniku te
lewizyjnym najczęściej w rolach nie
mych, zazwyczaj jako pracownicy fi
zyczni. Rzecz charakterystyczna, że 
w telewizyjnych programach r o z 
r y w k o wy eh od kilku lat boha-
terowie-Murzyni reprezentują na ogół 
znacznie wyższy status społeczny. Nie 
pozostało to bez wpływu na postawy 
dzieci wobec Murzynów: 43% bia
łych dzieci pytanych o ulubionych 
bohaterów telewizyjnych wskazywa
ło m. in. bohaterów czarnoskórych. 
Jeszcze kilka lat temu takich wska
zań ze strony białych dzieci badania 
nie ujawniały. 

Wątek kobiecy, którego w Między
narodowym Roku Kobiet nie zanied
bało chyba żadne czasopismo, docho
dzi do głosu w 3 artykułach wiosen
nego numeru Journalism Quarterly. 
Jeden z nich uderza w staroświec-
kość tzw. kolumn kobiecych w dzien
nikach, drugi charakteryzuje redakto
rów, a raczej redaktorki tych ko
lumn, trzeci — zapoznaje z analizą 
zdjęć w dziennikach Washington Post 
i Los Angeles Times (S. H. M i l l e r : 
„The Content of News Photos: Wo
men's and Men's Roles"). Jak było 
•do przewidzenia, mężczyźni występu
ją na zdjęciach prasowych przeszło 
dwukrotnie częściej niż kobiety; po
nadto kobiety występują zwykle ja
ko małżonki lub jako osoby zażywa
jące różnych rozrywek i przyjemno
ści. „Obraz ról kobiecych w Post i 

Timesie nie odpowiada funkcjom, ja
kie spełniają kobiety w społeczno
ściach Waszyngtonu i Los Angeles" — 
stwierdza zagniewana autorka tego 
artykułu. 

Na przekór tradycyjnym bada-
niiom nad wpływem stosunku od
biorców do nadawcy na ich stosu
nek do przekazu, V. A. S t o n e i 
T. I. В e e 1 pokusili się o odpowiedź 
na pytanie, w jakim stopniu stosu
nek odbiorców do przekazu wpływa 
na ich stosunek do nadawcy. Odpo
wiedź — w efektownej formie — za
wiera tytuł artykułu: „To Kill a 
Messenger" (Zabić posłańca). „Wyni
ki badań potwierdzają wstępną hi
potezę, że udziałem środków maso
wych jest ryzyko podobne temu, na 
jakie się wystawiali starożytni per
scy posłańcy, jeśli przynosili złe wia
domości." 

Już od kilkunastu lat liczba dzien
ników w USA wynosi około 1760. 
Porównując dane z roku 1960 (1763 
dzienniki) i z roku 1969 (1758 dzien
ników), można nabrać fałszywego 
przekonania, że amerykański prze
mysł prasowy osiągnął względną sta
bilizację. W. B. E b e r h a r t rozwie
wa te złudzenia. Z przedstawionych 
przez niego danych wynika, że w la
tach sześćdziesiątych zniknęły z ryn
ku prasowego 162 tytuły, a na ich 
miejsce pojawiły się nowe. Wymia
nie uległo więc w ciągu 10 lat bli
sko 10ю/о wszystkich tytułów. Cha
rakterystyczną cechą zmian praso-
wowydawniczych w tym czasie było 
to, że zmniejszała się liczba wielko
nakładowych (ponad 100 tys. egz.) 
dzienników ukazujących się w dużych 
miastach (ponad 100 tys. mieszkań
ców), a wzrastała liczba dzienników 
o małych nakładach wydawanych w 
małych miastach (poniżej 25 tys. mie
szkańców). 

Wymienione dotychczas artykuły 
pochodzą z wiosennego numeru Jour
nalism Quarterly; w numerze letnim 
przyciągnęło moją uwagę siedem 
inn$4\H. 

Znajduje się wśród nich praca Ri
charda i Angeli N i e l s e n ó w („A 
Generalized Media Attitudes Model"), 
prezentująca nowy wzór na określa
nie postawy odbiorców wobec me
dium (oryginalność ich wzoru polega 
na wprowadzeniu czynnika „sankcji 
społecznej"), oraz pracowita rozpraw
ka С H. S t e r 1 i n g a o tendencjach 
w zakresie własności dzienników i 
rozgłośni radiowo-telewizyjnych w 
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USA w latach 1922—1970 (autor prze
widuje wzrost koncentracji do koń
ca lat siedemdziesiątych). 

D. H. W e a v e r i L. E. M u 11 i n s 
porównali zawartość 23 par dzienni
ków amerykańskich konkurujących ze 
sobą, bo ukazujących się w tych sa
mych 23 miejscowościach. Z porów
nania wynika, że różnice między kon
kurującymi dziennikami są wpraw
dzie niewielkie, ale we wszystkich 23 
przypadkach dziennik, który zwycię
ża w walce konkurencyjnej (tzn. osią
ga wyższe nakłady) poświęca więcej 
niż jego konkurent miejsca wiadomo
ściom lokalnym, sportowi i tematyce 
„human interest"; poza tym ma on 
zazwyczaj nowocześniejszą szatę gra
ficzną. Biorąc jednak pod uwagę fakt, 
że różnice nie są zbyt duże, autor 
wysuwa przypuszczenie, że sukces na
kładowy w większym stopniu zależy 
od sprawności kolportażu niż od za
wartości dziennika. 

С J. D e n b o w („Listenability and 
Readability: an Experimental Investi
gation") dowodzi wbrew dość po
wszechnemu przekonaniu, że techniki 
określania stopnia zrozumiałości tek
stu przeznaczonego do czytania rów
nie dobrze określają zrozumiałość 
tekstu przeznaczonego do słuchania. 
Jeśliby to było prawdą, warunki, ja
kie powinien spełniać zrozumiały 
tekst radiowy nie różniłyby się od 
warunków, jakie powinien spełniać 
zrozumiały tekst prasowy. 

Wspomniane na wstępie zaintere
sowanie hipotezą porządku dzienne
go potwierdza w numerze letnim ar
tykuł W. T. G o r m l e y a „Newspa
pers Agendas and Political Elites". 
Gormley pisze, że tradycyjne badania 
wpływu środków masowych na tema
tykę rozmów ludzi uwzględniały z 
jednej strony całą zawartość wszyst
kich środków masowych, z drugiej 
zaś całą ich publiczność. Wbrew tej 
tradycji Gormley swoimi badaniami 
odpowiada na pytanie: „czy prasa 
ustala także porządek dzienny dla 
politycznej elity społecznej?" Jego 
odpowiedź brzmi twierdząco, ale tyl
ko w przypadku operowania szero
kimi kategoriami tematycznymi, ta
kimi jak oświata i zdrowie, trans
port, koszty utrzymania itp. 

M. D. S m i t h i M. M a t r e do
starczają nowego argumentu tezie, że 
tzw. magazyny romansowe (typu 
True Love) i przygodowe (typu True 
Men) oferują czytelnikom przede 
wszystkim ucieczkę od rzeczywisto

ści, utrwalając jednocześnie trady
cyjne amerykańskie stereotypy spo
łecznej roli kobiety i mężczyzny. 
„W przypadku magazynów romanso
wych — konkludują autorzy — cho
dzi o ucieczkę w świat tradycyjnie 
zakazanych przygód erotycznych i ni
szczących namiętności. (...) Magazyny 
przygodowe oferują mężczyznom i 
chłopcom ucieczkę w świat zreduko
wany do spraw najbardziej podstawo
wych (...). Jest to świat pozbawiony 
odpowiedzialności oraz rodzinnych, 
społecznych i moralnych powikłań." 
Taka konkluzja potwierdza nasze 
oczekiwania. 

Zaskoczyły mnie natomiast wyniki 
analizy zawartości pierwszych stron 
New York Times w latach 1900—1970. 
przedstawione przez piątkę autorów 
z Uniwersytetu Północnej Karoliny. 
Nie przypuszczałem, że w ciągu 70 
lat zmiany okażą się tak niewielkie. 
Najważniejsze z nich polegają na 
wzroście udziału tekstów podpisanych 
nazwiskiem autora (od 0 do 85°/o), 
zmniejszeniu się o połowę liczby wy
powiedzi na kolumnie (z 24 do 12) 
wskutek zwiększenia się ich długo
ści (w roku 1970 wszystkie wypowie
dzi z pierwszej kolumny miały dal
szy ciąg na kolumnach następnych!) 
oraz wzroście liczby ilustracji (w ro
ku 1900 nie było ich zresztą wcale). 

Zygmunt Dąbek 

i uBLic O P I N I O N 

UARTERLY 

1974 NR 4; 1975 NRY 1 i 2 

Przeciętny nakład kwartalnika Pu
blic Opinion w r. 1973 wynosił 5695 
egzemplarzy. Sprzedano z tego 5504 
egz., prawie wszystko w prenumera
cie pocztowej, bo zaledwie 17 egz. 
w wolnej sprzedaży. W porównaniu z 
1970 sprzedaż wzrosła o tysiąc egz., 
z czego w r. 1971 — o 410 egz., w 
r. 1972 — o 71 egz., a w r. 1973 — 
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o 519 egz. W 1973 roku spadła jedy
nie liczba gratisów: z 210 (1970 r.) 
do 110 egzemplarzy. 

Dane te zaczerpnęliśmy z „Dekla
racji własności, zarządzania i rozpro
wadzania", zamieszczanej corocznie w 
każdym czwartym numerze pisma. 
Jest to rodzaj kwestionariusza podat
kowego, z którego oprócz szczegóło
wych danych o nakładach i sprzeda
ży dowiedzieć się można także, że 
właścicielem pisma jest „Columbia 
"University, nie nastawione na zyski 
zrzeszenie bez udziałowców, z siedzibą 
w New Yorku". 

Rok 1974 nie był już taki pomyśl
ny dla pisma. Ostatnie dane, z oma
wianego numeru 4. z tegoż roku, 
wskazują na spadek sprzedaży (o 113 
egz.). Spadła też prenumerata (o 96 
egz.), a wzrosły jedynie gratisy (o 30 
egz.). Widocznie niepomyślna sytuacja 
ekonomiczna może rzutować na za
interesowanie badaniami opinii pu
blicznej. A jeśli się przyjrzeć zawar
tości ostatnich numerów pisma, rzuca 
się w oczy, że zjawisko dotyka 
zwłaszcza badań komunikowania ma
sowego. Oczywiście, przyczyny mogą 
być inne, już zdarzały się numery pi
sma, gdzie środkom przekazu poświę
cano bardzo mało miejsca lub zgoła 
wcale o komunikowaniu masowym 
nie pisano. Tym niemniej taka ..kry
zysowa" hipoteza tłumacząca spadek 
sprzedaży i brak tematu: komuniko
wanie masowe na łamach POQ wy
daje się nęcąca, chociaż, przyznaje
my, trudna do sprawdzenia. 

W dwóch z trzech omawianych nu
merów dominuje problem z dziedziny 
techniki badawczej — ankieta poczto
wa. Zanim się jednak zajmiemy tym 
nieco bliżej, warto odnotować dwa in
ne artykuły. W pierwszym, „British 
children and televised violence" В. 
S. G r e e n b e r g a (nr 4/1974) po
wraca problem wpływu telewizji na 
dzieci. Podstawowa hipoteza badań i 
zarazem artykułu brzmi: częstotliwość 
oglądania programów, które regular
nie przedstawiają sceny przemocy i 
gwałtu pozytywnie koreluje z agre
sywnymi postawami dzieci. Brytyj
skie badania dokładnie powtarzają 
wcześniejsze amerykańskie, według 
których częstotliwość oglądania ta
kich programów miała istotny zwią
zek z chęcią 12—14-letnich chłopców 
do korzystania z przemocy i z ich 
przeświadczeniem o skuteczności 
przemocy w sytuacjach konflikto
wych. Badania przeprowadzono w 

marcu 1972 (od momentu przeprowa
dzenia badań do momentu ukazania 
się ich publikacji minęły blisko trzy 
lata), na próbie 726 dzieci ze szkół 
londyńskich, techniką ankiety audyto-
ryjnej rozdawanej przez szkolonych 
specjalnie do tego celu instruktorów. 
Wyniki były podobne do amerykań
skich. Okazało się, że istnieje korela
cja, chociaż nieznaczna między oglą
daniem programów pełnych przemocy 
i gwałtu a agresywnymi postawami. 
Nie można jednak przypisywać po
wstawania agresywnych postaw je
dynie ani też nawet w dużym stopniu 
wpływowi telewizji. Z wyników szcze
gółowych oraz ciekawostek odnotu
jemy jeszcze, że westerny, nawet ob
fitujące w sceny przemocy i gwałtu 
nie wywołują agresywnych postaw. 
Poza tym ponad połowa programów 
zarówno BBC, jak i nadawanych 
przez telewizję komercjalną zawierała 
przynajmniej jeden akt przemocy lub 
gwałtu. Zwłaszcza celują w tym pro
gramy produkcji amerykańskiej. Cho
ciaż stanowią one 12'°/o wszystkich 
programów nadawanych w W. Bryta
nii, ich udział wśród „brutalnych" 
programów wynosi 25*%. Z porów
nań: brytyjskie dziecko spędza około 
trzech godzin dziennie przed telewi
zorem, a jego amerykański rówieśnik 
zaledwie 15—30 minut więcej. 

Ze szczupłego numeru 2/1975 odno
tujemy następny artykuł z dziedziny 
badań komunikowania masowego, 
również dotyczący telewizji. Artykuł 
ten, jak wyjaśnia redakcja, przedsta
wiono do publikacji w r. 1973, lecz 
dotkliwy brak miejsca uniemożliwił 
jego wcześniejsze zamieszczenie. Za
tem nawet obecność obu artykułów 
nie przeczy naszej wcześniejszej hipo
tezie. 

Odbiór telewizji to sytuacja, w 
której działają dwa kanały: jeden 
przekazujący słowo, drugi — obraz. 
Istnieje zatem możliwość, jak np. w 
reklamie napoju orzeźwiającego, po
kazywanego przez piękną dziewczynę 
w bikini, że obraz owej dziewczyny 
oderwie odbiorcę od perswazyjnie 
szeptanego tekstu reklamy tegoż na
poju. Taka dystrakcja, a właściwie 
problem: czy wizualna dystrakcja po
głębia, czy też zmniejsza perswazyjny 
wpływ przekazu słownego — stał się 
bodźcem powstania artykułu J. T. 
T i e d g e ' a „Clarifying the concept 
of distraction". Okazuje się, że wy
niki badań są tu sprzeczne, stąd au
tor zajął się podstawowym zadaniem 
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wyjaśnienia pojęcia dystrakcja, a 
także kilku pojęć niezbędnych do po
znania sytuacji, w której dystrakcja 
może zachodzić. 

Jak wspominaliśmy, sporo mate
riałów w omawianych numerach do
tyczy ankiety pocztowej. W numerze 
4/1974 znajdujemy dwie dłuższe noty 
na ten temat. Pierwsza, napisana 
przez E. H. C a r p e n t e r a mówi o 
nadawaniu osobistego charakteru an
kiecie, „odurzędowiania" zarówno li
stów wprowadzających, jak i tekstów 
apeli w ankiecie („Personalizing mail 
surveys: a replication and reasses*-
ment"). W eksperymencie metodolo
gicznym autor stwierdził pozytywny 
wpływ osobistego charakteru ankiety 
na liczbę zwrotów. W drugiej nocie 
natomiast R. E. S t e v e n s rozważa, 
czy fakt, że ankieta jest samokodują-
ca wpływa na liczbę zwrotów („Does 
precoding mail questionnaires affects 
response rates?"). Okazuje się, że nie 
ma związku między taką formą an
kiety a liczbą zwrotów. 

Każdemu, kto zechce posługiwać się 
w badaniach techniką ankiety poczto
wej polecam artykuł z numeru 1 '1975 
A. S. L i n s к y' e g o „Stimulating 
responses to mailed questionnaires: 
a review". Jest to przegląd, począw
szy od r. 1935, wszystkich dostępnych 
autorowi badań testujących tą tech
nikę. Przy wielu swoich dobrych stro
nach, takich jak niskie koszty stoso
wania, możliwość dotarcia do respon
dentów mieszkających w znacznym 
rozproszeniu, ma też ankieta poczto
wa dwie słabości, które od początku 
starano się zwalczyć. Są to: niski od
setek zwrotów i zniekształcenia pró
by, wynikające z nierównomiernie 
rozkładającego się w różnych katego
riach demograficznych i społecznych 
odsetka osób nie udzielających odpo
wiedzi. Właśnie tym kwestiom po
święca autor artykuł, rozważając przy 
tym wpływ różnych czynników, jak: 
telefoniczne i pocztowe zapowiedzi 
ankiety, listy ponaglające (osobisty 
charakter tych kontaktów z respon
dentem i jego rola), długość ankiety, 
a nawet jej kolor. Wśród wielu in
nych pojawiają się też kwestie ano
nimowości i nagród za udzielenie od
powiedzi. Ponieważ jednak nie istnie
je recepta na najlepszą ze wszystkich 
możliwych ankietę pocztową — jako 
że zawsze, co Linsky bierze pod uwa
gę, wiele zależy od problematyki ba
dawczej — zainteresowanych odsyłam 
do tekstu. 

Na tym nie kończy się temat an
kiety pocztowej w omawianym nu
merze. W następnym artykule J. 
Scott A r m s t r o n g rozważa jeszcze 
raz, na przykładzie własnych, a tak
że kilkunastu wcześniejszych badań 
wpływów nagród i bodźców pienięż
nych na zwroty ankiet pocztowych 
(„Monetary incentives in mail sur
veys"). Artykuł dotyczy amerykań
skich stosunków — w Polsce nie pła
ci się za udzielanie odpowiedzi na 
ankiety, więc nie będziemy się nim 
bliżej zajmować. 

Wreszcie, z ciekawszych metodolo
gicznych artykułów odnotujmy „What 
we now know about «I don't knows»", 
czyli: Co już wiemy o odpowie
dziach «Nie wiem». W numerze 
2/1975 J. D. F r a n c i s i L. B u s c h 
zajmują się dystrybucją odpowiedzi 
„nie wiem", „nie mam opinii" i jej 
zależnością od społecznych i demo
graficznych cech respondentów. Od
powiedzi takie wiążą się z brakiem 
dostępu do informacji, który z kolei 
cechuje częściej kobiety, nie-białych, 
nie wykształconych i mało zarabia
jących respondentów. Hipotezę, że 
odpowiedzi „nie wiem" nie rozkłada
ją się losowo wśród badanej próby 
potwierdziła analiza wyników ankie
ty pocztowej — od której to ankiety 
w naszym omówieniu nie możemy się 
uwolnić. 

Andrzej Rusinek 

1975, NUMER 6 

Kolejna „premierowa" prezentacja 
w Zeszytach Prasoznawczych, tym 
razem belgijskiego periodyku Uni Me
dia. Jest to pismo powołane przez 
Belgi j siki Instytut Informacji i Do
kumentacji na polecenie Państwowe
go Komitetu Badań Masowych Środ
ków Komunikowania, a także w od
powiedzi na życzenie UNESCO. Wy
chodzi trzy razy w roku, redaktorem 
naczelnym jest G. van V y v e . Ce-
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lem pisma jest analizowanie naucza
nia i badań naukowych w dziedzinie 
komunikowania masowego w Belgii. 

Omawiany numer 6. jest monote
matyczny — nie mając do wglądu 
żadnego innego numeru Uni Media, 
nie można stwierdzić, czy monotema-
tyczność jest generalnym założeniem 
redakcji, jak również i tego, czy każ
dy jest w części 2-języczny: pewne 
partie materiału powtórzono w jęz. 
flamandzkim. 

Z inicjatywy Stowarzyszenia By
łych Studentów Wydziału Komuniko
wania Społecznego Uniwersytetu Ka
tolickiego w Louvain powstała grupa 
będąca na styku „nauczanie — za
wód", która zbiera się regularnie od 
czerwca 1973 r. W skład tej blisko 
15^osobowej grupy wchodzą poza stu
dentami i byłymi studentami przed
stawiciele zawodów dziennikarskich, 
pracownicy biur ogłoszeń i agencji 
reklamowych oraz wydziałów naucza
nia. Celem zasadniczym pracy grupy 
jest dokładne naświetlenie spraw 
związanych z zawodem informatora, 
publicysty i dziennikarza — w ogóle 
i w szczegółach, ich wszystkich form, 
łącznie z tymi najbardziej nowocze
snymi, przewidzianymi na jutro. Na 
przedstawioną część analizowanego 
materiału składają się również rynki 
zbytu, kariery zawodowe, etaty, prak
tyki, niezbędna znajomość warsztatu, 
przyszłość zawodu, problemy deonto-
logiczne, nauczanie uniwersyteckie i 
techniczne. W krótkim wprowadzeniu 
autorzy właściwie z żalem stwierdza
ją, że niewielu jest wykładowców ko
neserów, rzeczywistych znawców war
sztatu „komunikatora" a jednocześ
nie entuzjastów, którzy by zachęcali 
innych i równocześnie wymagali kom
petencji. Zresztą, jest tak dlatego, 
że miejsca rezerwuje się dla tych, 
którzy wykazują wprawdzie dyna
mizm, ale i realizm — piszą auto
rzy, po czym uzupełniają wypowiedź, 
że tak naprawdę tylko po części jest 
to przytyk, bo faktycznie miejsca są 
przeznaczone dla osób odpowiednich, 
ciekawych, władających obcymi języ
kami. Do przymiotów osobowych mu
si się dorzucić znajomość środowiska, 
w jakim i z jakim się kieruje infor
mowaniem, znajomość publiczności, 
do której się adresuje i znajomość 
technik, jakich się używa. Niestety, 
w nauczaniu tego zbyt często prze
waża teoria. 

Zawartość omawianego numeru 6. 
Uni Media podzielono na dwie czę

ści. Pierwsza, zatytułowana: „Zawo
dy komunikowania społecznego" pre
zentuje opis chyba wszystkich stano
wisk i funkcji pracowników prasy, 
radia, telewizji, placówek prasoznaw-
czych, ośrodków dokumentacji, a na
wet (ciekawostka) kaznodziejskich w 
pracy audiowizualnej, uwzględniono 
m. in. zadania rzeczników „public 
relations" oraz włączono tu, jako 
osobny, dział, który jest odpowiedni
kiem naszej pracy kulturalno-oświa
towej w wydaniu imprez masowych, 
tj. reżyseria m. in. wielkich wido
wisk artystycznych, sportowych. Opi
sy nie poprzestają na definicji funk
cji czy stanowiska, określają główne 
zadania osób zajmujących je, specy
ficzną odpowiedzialność tychże, a na
wet podają zespół cech charakterolo
gicznych, jakie muszą (!) cechować 
pełniącego odpowiednią funkcję, oraz 
kwalifikacje zawodowe. Wprawdzie 
autorzy zastrzegają się, że „opis jest 
niekompletny — ale czy możliwy jest 
tekst kompletny tego ruchomego roz
działu?", jednakże polskiemu odbior
cy wyda się chyba doskonałą kwinte
sencją, do tego barwnym, sugestyw
nym językiem napisaną, zwłaszcza że 
czegoś — choćby podobnego — w 
polskim opracowaniu nie uświad
czysz. 

W tej sytuacji chciałoby się tutaj 
przytoczyć wszystkie opisy, cóż, kie
dy miejsca nie staje. Poprzestaję więc 
na fragmentach. Opis „ p r o f i l u 
człowieka spełniającego zadania г e-
d a k t ó r a n a c z e l n e g o " : 

„Jako «obracający» pomysłami i 
przewodnik ludzi, redaktor naczelny 
musi być osobistością niepospolitego 
formatu. Wielka rzetelność intelek
tualna — aby znaleźć posłuch u in
nych, tak na zewnątrz jak i wewnątrz 
swojej redakcji, sam musi mieć głę
bokie przekonania, płynące z «pra
wości charakteru». Człowiek rozważ
ny, musi stale informować się o roz
woju idei [redakcji], w braku tegoż 
włączać się aktywnie — zawsze za 
wszystko on sam odpowiada. (...) na
czelny musi być «lokomotywą», czło
wiekiem akcji, posiadać wielką kul
turę ogólną, mieć zmysł syntezy i du
żą jasność ekspresji. Ma obowiązek 
znać się na wszystkim. Musi posia
dać wykształcenie uniwersyteckie, a 
zarazem uzdolnienia do dowodzenia 
podległymi pracownikami". 

Natomiast s e k r e t a r z r e d a k -
c j i przedstawia swoją funkcją szefa 
sztabu dowodzącego jednostkami, 
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głównego koordynatora etc. Wśród 
rozlicznych obowiązków na jego pro
fil przypada nie tylko doskonała zna
jomość warsztatu dziennikarskiego, 
ale także znajomość spraw technicz
nych, administracyjnych, publikator-
słrich i innych, składających się na 
usługi dla wydawnictwa. Aby mógł 
wykonywać dobrze swoją pracę, mu
szą go cechować predyspozycje dyplo
matyczne, które sprawdza w codzien
nej praktyce — wiele wymagając od 
swoich kolegów po fachu. Musi ce
chować go zmysł inicjatywy i duża 
znajomość ludzi i techniki. 

W części drugiej: „Programy kształ
cenia" czytelnik otrzymuje znowu do
skonale opracowany, aż budzący za
zdrość informator o wyższych uczel
niach i instytutach kształcących przy
szłych pracowników prasy — fachow
ców wszystkich rodzajów, z podaniem 
nie tylko kierunków studiów i wy-

• Joachim G l e n s k : FUNKCJA TYGOD
NIKÓW ILUSTROWANYCH W MODELU 
KULTURY SOCJALISTYCZNEJ. Sprawo
zdania. Opolskie Towarzystwo Przyjaciół 
Nauk, Wydział II Języka i Literatury. Se
ria B, nr 11: 1973, rok wyd. 1975. S. 5—8. 

Przedmiotem obszernego 2-arkuszowego 
studium, którego streszczenie ukazało się 
w Sprawozdaniach, jest krytyka modelu 
funkcjonalnego czasopisma ilustrowanego. 
Materiału do obserwacji dostarczyły auto
rowi wybrane czasopisma zachodnionie-
mieckie i polskie. Czasopisma ilustrowane 
odgrywają dużą rolę, zwłaszcza w społe
czeństwach zamożniejszych. Niepokojącym 
zjawiskiem jest — w odniesieniu do czaso
pism zachodnioniemieckich — unikanie te
matyki istotnej z punktu widzenia spo
łecznego. Granica między prasą brukową 
a Ilustrowaną — „tęczową" (rozrywkową) 
mocno się zatarła. W przeciwieństwie do 
prasy codziennej, niebrukowej, periodyki 
ilustrowane i gazety bulwarowe przejmu
ją z codziennego serwisu wydarzeń kon
kretne tematy, odpowiednio je akcentując 
i opuszczając to, co uważają za „nieod
powiednie" dla kręgu swych czytelników. 
Prasa „tęczowa", ze swoją spłyconą tema
tyką z życia wyższych sfer, pozwala pry
mitywnemu czytelnikowi odnieść wraże
nie, że obcuje on z wytworami prawdzi
wej kultury i żyje w świecie pozbawio
nym podziałów klasowych. 

Mimo iż prasa ilustrowana w Polsce 
posiada odmienne oblicze, jej założone i 
realizowane cele budzą u autora wiele 
uwag krytycznych. W redagowaniu war
stwy relaksowej nasze pisma nie wypra
cowały jeszcze funkcjonalnego modelu, 
który by pozwalał na wszechstronne wy
chowywanie przez rozrywkę i popularyzo
wanie wzbogacających osobowość form 

szczególnieniem przedmiotów w da
nym semestrze, ale i ilością godzin 
przeznaczonych na poszczególne za
jęcia. To jest rzeczywiście dowód 
dbałości o przyszłe kadry. 

Podsumowując trzeba stwierdzić, 
że jeśli inne numery Uni Media są 
równie starannie i rzetelnie opraco
wywane, a przy tym tak praktyczne, 
jak niniejszy numer 6., to warto o-
mawiać je na łamach Zeszytów Pra-
soznawczych. Warto również polecić 
ten numer wykładowcom naszych 
wydziałów dziennikarskich, praso-
znawcom — może podsunie im po
mysł opracowania polskiego informa
tora o wyższych uczelniach (może 
nawet nie tylko dziennikarskich) w 
Polsce — równie dokładnego i nie 
pozostawiającego już wątpliwości co 
do wyboru właściwego kierunku stu
diów i przyszłej pracy. 

Danuta K. Nowak 

spędzania wolnego czasu. Charakterystycz
ną cechą polskich magazynów ilustrowa
nych jest coraz większe oddalanie się od 
swoich adresatów. Konieczne jest wypra
cowanie własnego modelu czasopisma ilu
strowanego, aby w miarę wzrostu stan
dardu życiowego i wydłużania się wolne
go czasu podnosić poziom i zakres oddzia
ływania ogólnonarodowej kultury. Nie mo
że to być jeden uniwersalny model, lecz 
kilka wariantów dostosowanych do przed
stawicieli odmiennej płci, wieku, zainte
resowań, a nawet regionów. 

sd 

• Jacek G r ü n : MOZAIKA. Kontrasty 
1975 nr 9. S. 39—40. 

Z przedmowy r e d a k c y j n e j wyni
ka, że artykuł ten stanowi debiut krytycz
noliteracki młodego polonisty — autora 
pracy magisterskiej, w której „podejmuje 
próbę interpretacji Wańkowiczowskiej teo
rii reportażu, która jest jedyną w naszej 
literaturze pełną i zamkniętą teorią tego 
gatunku". W tym stwierdzeniu A. P. kwe
stionujemy „jedyność" i „zamkniętość", 
którym zresztą sprzeciwiał się sam Wań
kowicz. 

Artykuł natomiast, traktujący o Wań-
kowiczowej koncepcji mozaiki — swoistej 
interpretacji funkcjonowania w reportażu 
fikcji („Karafka La Fontaine'a", wstęp do 
zbioru „Od Stołpców po Kair") — jest 
bardzo interesujący. Pobudza do przemy
śleń i dyskusji. Oto parę cytatów: 

— „...teorię tę można wyłożyć przy po
mocy kilku zwięźle ujętych punktów, ale 
ktokolwiek poza samym „mistrzem" usiło
wał posłużyć się nią w praktyce, musiał 
przyznać się do porażki. Próby naślado
wania Wańkowiczowskiego sposobu pisa-

Artykuły z czasopism krajowych 
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nia nie powiodły się nikomu. Był to jego 
własny styl. I tylko jego." (Refleksja: czy 
nie było podobnie z każdym innym wiel
kim „teoretyzującym" reporterem, ba! pi
sarzem!) 

— „Technika mozaiki jest furtKą, jaką 
otworzył sobie Melchior Wańkowicz, by 
pisząc reportaż, tworzyć jednocześnie lite
raturę." 

„Tym co różni w pewnym stopniu pi
sarstwo Wańkowicza od „realizmu" jest 
podmiotowość narracji." 

— „Utwory Wańkowicza nazywa się re
portażami i jest w tym twierdzeniu sporo 
racji. Sporo, ale to nie jest sama racja. 
Teoria powstała w chwili, gdy Wańkowicz 
uznawany za literata chciał uchodzić za 
reportera i to rasowego. Odezwał się w 
nim jeszcze — w pewnym momencie — ta
lent teoretyka. Koncepcje, bardzo — do
dajmy — elastyczne, były lormułowane 
właśnie w obronie reportażowości, chociaż 
niewiele już w niektórych książkach jej 
zostawało." 

Zainteresowanych odsyłamy do cieka
wego, jak zwykle, w całości numeru Kon
trastów, sami zaś czekamy na dalsze frag
menty równie udanych debiutów krytycz
noliterackich. 

pd 

• Czesław L e c h i c k i : RZUT OKA NA 
STO LAT POLSKIEGO CZASOPIŚMIEN
NICTWA KATOLICKIEGO (1833—1939). JVO-
vum 1975 nr 1—3. S. 76—92. 

Jest to streszczenie nie wydanej jeszcze 
monografii pt. „Sto lat polskiego czaso
piśmiennictwa katolickiego" w dwóch czę
ściach: do 1914 r. i dwudziestolecie mię
dzywojenne. Pierwsze u nas czasopisma o 
wyraźnym profilu wyznaniowym powstały 
niemal równocześnie we wszystkich trzech 
zaborach w latach trzydziestych i czter
dziestych ubiegłego wieku. Przeznaczone 
zrazu głównie dla księży, miały wąski za
sięg i ograniczony wpływ jedynie w krę
gu duchownych odbiorców. Wysoki po
ziom osiągnęły miesięczniki: Przegląd Po
znański i jezuicki, krakowski Przegląd 
Powszechny (1884—1939, 1947—1952), Pierw
szym dziennikiem klerykalnym była krót
kotrwała lwowska Unia. Najdłużej utrzy
mał się krakowski Glos Narodu (1893— 
1939). Z innych dzienników tej kategorii 
godne wymienienia to: Kurier Poznański 
(1872—1905), Polak-Katolik (1906—1920, 1924— 
1929), Polska (1929—1931). Z tygodników 
największy nakład osiągnął diecezjalny, 
poznański Przewodnik Katolicki. Wysokie 
aspiracje miała poznańska Kultura (tygod
nik dla inteligencji, 1936—1939). Na maso
wego czytelnika obliczone były pisma wy
dawane i redagowane przez franciszkanów 
z Niepokalanowa: Rycerz Niepokalanej i 
pięciogroszowy Mały Dziennik. Dla inte
lektualistów przeznaczony był kwartalnik 
Verbum. Liczba różnego typu pism kato
lickich przekroczyła pod zaborami setkę, 
a po odzyskaniu niepodległości niemal po
troiła się. 

cl 

• Janusz A l b i n : ZACHODNIA AGEN
CJA PRASOWA (1930—1939). Przegląd Za
chodni 1975 nr 2. S. 370—397. 

Zachodnia Agencja Prasowa została po
wołana przez Związek Obrony Kresów Za
chodnich, przekształcony później w Polski 
Związek Zachodni. Już w 1922 r. wyda
wał on kwartalnik popularnonaukowy 

Strażnica Zachodnia, w rok później — dru
kowany biuletyn miesięczny Front Zachod
ni. Od powstania organizacji działał w 
niej wydział prasowy, który na podstawie 
archiwum wycinków rozsyłał instytucjom 
i zainteresowanym organizacjom w pol
skich województwach zachodnich nieregu
larne, powielane przeglądy prasy krajo
wej i niemieckiej. W r. 1930 zapoczątko
wano wydawanie stałego biuletynu, uka
zującego się od r. 1932 pod tytułem Za
chodnia Agencja Prasowa (z edycją liczo
ną od r. 1930) początkowo w Poznaniu, od 
r. 1935 w Warszawie. Były to maszynopi
sy powielane formatu A4, objętości 2—3, 
niekiedy więcej stron. Materiał czerpano 
z prasy krajowej i zagranicznej oraz ko
munikatów PZZ. 

Tab. l. przedstawia działalność ZAP w 
omawianych latach. Wynika z niej (przy 
częściowym braku biuletynów z lat 1934, 
1938), że najwięcej biuletynów wydano w 
r. 1932 — 144, gdy przed wojną ich liczba 
ustabilizowała się na setce; początkowy 
nakład 230 egz. spadł w r. 1935 do 140 egz., 
lecz przed wojną wzrósł do 320; łączna 
liczba stron maszynopisu w poszczególnych 
latach oscylowała między 139 (1930) a 360 
(1933, przed wojną blisko 300) ; liczba za
mieszczonych rocznie artykułów i komu
nikatów wynosiła od ponad 300 do 871 (w 
r. 1933, przed wojną ok. 530) ; liczba prze
druków prasowych była najwyższa w r. 
1933 — 4235, przed wojną (1938) wynosiła 
1330. 

Tematyka była rozległa, obejmowała 
sprawy mniejszościowe w polityce euro
pejskiej, węzłowe problemy międzynarodo
we, stosunki polsko-niemieckie i sprawy 
wewnętrzne obu krajów w aspekcie mniej
szości narodowych, stosunki niemiecko-li-
tewskie, gospodarkę Prus Wschodnich, 
sprawy morskie Polski itd. Tab. 2. oddaje 
zawartość tematyczną biuletynów ZAP: 
łączną liczbę artykułów i komunikatów 
w kolejnych latach z rozbiciem na doty
czące stosunków polsko-niemieckich, Po
laków w Niemczech, Niemców w Polsce, 
Gdańska, PZZ. Razem zanalizowano 4135 
materiałów, przy czym brak biuletynów 
z lat 1936—1938 uniemożliwił bliższą charak
terystykę ich zawartości, którą autor prze
prowadził na kilkunastu stronach arty
kułu. 

W konkluzji stwierdził: „W ciągu dzie
sięciu lat działalności ZAP rozesłała do 
prasy około 1000 biuletynów zawierających 
ponad 5000 artykułów i komunikatów. Ich 
tematyka, stosownie do zainteresowań 
ZOKZ—PZZ, dotyczyła najogólniej biorąc 
spraw mniejszościowych jako fragmentu 
stosunków polsko-niemieckich. Rozsyłane 
do prasy komunikaty informować miały 
społeczeństwo polskie o pogarszającym się 
położeniu Polaków w Niemczech oraz wzy
wać do obrony ich praw". 

czb 

• Mieczysław A d a m c z y k : K A T A L O G 
PRASY KONSPIRACYJNEJ ZIEMI KIE
LECKIEJ W LATACH 1939—1945. Rocznik 
Muzeum Świętokrzyskiego, 1975. T. 9. S. 
143—189; Zofia S o k ó ł : RZESZOWSKIE 
CZASOPISMA KONSPIRACYJNE OKRESU 
OKUPACJI HITLEROWSKIEJ 1939—19*4. 
Prace Humanistyczne nr 5, 1975. Rzeszow
skie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wy
dział Nauk Humanistycznych. S. 105—127. 

Wspólnym przedmiotem badawczym stu
diów M. Adamczyka i Z. Sokół jest aktyw
ność prasowo-wydawnicza różnych ugru
powań politycznych i wojskowych działa-
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j ących w okres ie okupac j i h i t le rowskie j w 
oś rodkach pozawarszawsk ich . Szczegółowe 
k w e r e n d y bibl io teczne obojga a u t o r ó w w 
d i a m e t r a l n y sposób zmieniają nasze do
tychczasowe wyobrażen ia o zakres ie i k i e 
r u n k u działalności p r a sowo-wydawnicze j w 
okresie konspi rac j i n a Kielecczyźnie i Rze-
szowszczyźnie. J e d y n y m i n f o r m a t o r e m o 
rozmiarach działalności p r a s o w o - w y d a w n i 
czej w la tach okupacj i jes t „Cen t ra lny k a 
talog polskiej p r a s y k o n s p i r a c y j n e j " L. 
Dobroszyckiego (wraz z ogłoszonymi póź
niej uzupe łn ien iami) . Wiedziel iśmy już 
wcześniej , iż nie jes t to na j sprawnie j sze 
narzędzie, ale n ie zdawal i śmy sobie sp ra 
wy z tego, iż Kata log ten zawiera aż t a k 
is totne luki . Np . z Kielecczyzny L. Do-
broszycki re jes t ru je 90 ty tu łów, z Rzeszow-
szczyzny — 9 ty tu łów. Tymczasem Z. S o 
kół zajmująca się p rasą konspi racy jną r e 
gionu rzeszowskiego wylicza około 60 t y t u 
łów, M. A d a m c z y k zaś z Kielecczyzny — 
122. 

Omawiane s tudia opar to na g run tow
nych poszukiwaniach bibl iotecznych i za
wierają wiele cennych uogólnień. Z. Sokół 
p roponuje nową per iodyzację dziejów p ra 
sy konspi racy jne j (wylicza 3 o k r e s v : 1939— 
1940, 1940—1941, 1942—1944). Najwięcej ty 
tułów ukazywa ło się w t rzecim okresie , 
k iedy to insp i ra to rzy r u c h u wydawniczego 
dysponowal i zorganizowaną siecią w y d a w 
niczą, odpowiednią bazą techniczną i roz
b u d o w a n y m a p a r a t e m ko lpor t ażowym. N a j 
prężniejsze ośrodki wydawnicze zorganizo
wała Armia Kra jowa, P P R i S t ronnic two 
Ludowe. Naczelnym has łem rzeszowskiej 
p rasy AK była walka z o k u p a n t e m ; wszel
kie rozważania pol i tyczno-ideologiczne i 
dyskus je na t e m a t koncepc j i u s t ro jowych 
Polski odk ładano do zakończenia wojny . 
Czasopisma związane z P P R i r u c h e m 
ludowym pos iada ły wyraźn ie sp recyzowany 
p r o g r a m ; p r a s a t a s twarza ł a w a r u n k i do 
dyskus j i n a d profi lem us t ro jowym. 

S tud ium M. A d a m c z y k a jes t p rzyk ła 
dem solidnego opracowania bibl iograficzne
go — kata logu, k t ó r y może b y ć wzorem 
dla innych tego rodzaju opracowań . Sze
roko rozbudowany opis (tytuł, podty tu ł , 
emblemat i has ło wys tępujące w winiecie 
pisma, wydawca i miejsce wydan ia , for
mat , t echnika wykonan ia , czas ukazywa
nia się, liczba w y d a n y c h n u m e r ó w , nazwi
sko r edak to ra naczelnego, d a n e dotyczące 
zespołu redakcyjnego , miejsce p rzechowy
wania , źródła i l i te ra tura) zawiera pod
s tawowe e lementy wiedzy o p iśmie . 

sd 

A Alina S ł o m k o w s k a : ZE STUDiOW 
NAD ROZWOJEM PRASY W TRZYDZIE
STOLECIU PRL. Kultura i Społeczeństwo 
1975 nr 1. S. 197—218. 

Au to rka w sposób sys t ema tyczny roz
pa t ru je h is tor ię p r a s y powojenne j w ki lku 
okresach, wyodrębnia jąc j e n a pods tawie 
nas tępujących k r y t e r i ó w : 1) wewnę t r znych 
p rzemian i s t o sunków pol i tycznych, form 
sp rawowania władzy przez pa r t i ę oraz m e 
tod k ie rowania p r o p a g a n d ą ; 2) s topnia roz
woju kra ju , zadań pol i tycznych, społecz
nych i gospodarczych s tojących przed spo
łeczeństwem oraz wynika jących stąd p o 
winności masowych ś rodków p r z e k a z u ; 3) 
zmian w uk ładach międzyna rodowych i 

związanych z n imi zadań dz i enn ika r 
s t w a ; 4) rozwoju organizacyjnego, tech
nicznego p rasy , rad ia i telewizji. 

W konsekwenc j i s tosowania tak ich k r y 
ter iów można w Polsce Ludowej wyróż
nić cz tery zasadnicze e t apy rozwoju : 
p ierwszy (1944—1948/49) od us tanowien ia 
władzy ludowej i ogłoszenia Manifestu 
P K W N do zjednoczenia r u c h u młodzieżo
wego (1948), robotniczego (1948) i ludowe
go (1949); d rugi (1948/49—1956/57) od przeło
m u lat 1948/49 do VIII P l e n u m КС PZPR 
(1956), IX P l e n u m КС P Z P R (1957), X P le 
n u m КС P Z P R (1957) i posiedzenia p lenar 
nego ZG SDP w l is topadzie tego r o k u ; 
trzeci (1958—1970) obe jmuje la ta do VII Ple
n u m КС P Z P R (grudzień 1970). VII a po 
tem VIII P l e n u m КС P Z P R (luty 1971) do 
dziś — to e tap czwar ty . 

Etap p ierwszy — to okres narodz in 
agencji , p r a s y i ins tytucj i wydawniczych 
j a k o własności społecznej , z jednoczenia 
ruchu młodzieżowego, robotniczego, l u d o 
wego i związanego z tym połączenia p ra 
sy i instytucj i wydawniczych , tworzenie 
s t r u k t u r y organizacyjnej i ksz ta ł towania 
się zasadniczych założeń nowego sys temu 
prasowego w Polsce Ludowej . E tap ten 
sk ładał się z t rzech o k r e s ó w : odbudowy 
i rozwoju p ra sy w okres ie działania PKWN, 
żywiołowej odbudowy i rozwoju p r a s y w 
la tach 1945/46, a po tem w la tach 1947—1949, 
w okres ie realizacji p l anu t rzyletniego. 

E tap drugi — to początek budowy so
cjalizmu w naszym kra ju , umocnienia pa r 
tyjnego k ie rownic twa prasą. Nasilają się 
agi tacyjne i organiza torskie funkcje p r a 
sy. W s tosunkach międzynarodowych jes t 
to okres z imnowojenny ; w pras ie — zwięk
szanie je j roli w umacn ian iu więzi z ZSRR 
i i n n y m i k r a j a m i wspólnoty socjalistycz
n e j . Au to rka wyróżn ia w t y m etapie d w a 
o k r e s y : p l anu sześcioletniego i zmian w 
pras ie w la tach 1953—1957. 

E tap trzeci — to in t ensywna indus t r i a 
lizacja opa r t a na dorobku rewolucji n a u -
kowotechnicznej p r zy względnej j e d n o 
s t ronności rozwoju, k iedy procesom wzro
stu ekonomicznego nie towarzyszył p r o 
g ram społeczno-pol i tyczny. Jes t to równo
cześnie e tap stabilizacji sys temu p rasowe
go PRL i wzmocnienia k ie rownic twa pa r 
tyjnego. Au to rka wyróżnia dwa oddzielne 
i cha rak t e rys tyczne o k r e s y : 1961—1965 i 
1966—1970. 

Wreszcie e tap czwarty , obecny, wstępnej 
fazy rozwiniętego społeczeństwa socjali
stycznego, dynamizowan ia rozwoju gospo
darczego i społeczno-pol i tycznego. Jes t to 
okres doskonalenia pa r ty jnego k ie rownic
twa masowymi ś r o d k a m i przekazu, zwięk
szenia udziału p r a sy w integracj i k ra jów 
wspólnoty socjal istycznej i je j roli przy 
realizacji poli tyki pokojowego współ is tnie
nia kojarzonej z nasi leniem walki ideologi
cznej. 

Au to rka s twierdza we wstęp ie do szki
c u : „E tapy rozwoju dz ienn ikars twa zgod
ne są w zasadzie z cezurami na jnow
szych dziejów pol i tycznych i z historią go
spodarczą oraz z per iodyzacją histori i Pol 
ski Ludowej , n ie jednokro tn ie dysku towaną 
i nada l jeszcze dyskusy jną" (s. 198). Głów
n y m walorem p r a c y jes t p róba per iodyza-
cji dziejów najnowszych naszej p rasy , u k a 
zanie jej w szerszym kontekśc ie i wyzna 
czenie tym s a m y m miejsca p r a sy w proce
sach społeczno-pol i tycznych. 

mn 
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Artykuły z czasopism zagranicznych 

• Klaus Peter L a n d g r e b e : TITEL-
KARTEN/TAGESABLAUF IN DER MA. 
ZV + ZV 1975 nr 28. S. 806—809. 

Autor omawia wymianę doświadczeń, 
przeprowadzaną corocznie przez badaczy 
odbioru komunikowania z kilkunastu kra
jów zachodnioeuropejskich. Chodzi przede 
wszystkim o doświadczenia metodologicz
ne. 

I tak np. zróżnicowana jest liczba me
diów poddawanych badaniu w poszczegól
nych krajach; najwięcej w W. Brytanii — 
ponad 100 mediów ogólnokrajowych i 80 
gazet regionalnych (w RFN tylko 89 me
diów) . 

Z ciekawszych doświadczeń Brytyjczycy 
wskazali na różnorodne oddziaływanie na 
respondentów kolejności przedkładania im 
tytułowych kart badanych gazet. Wniosek 
z 1800 testów: można stwierdzić nieznaczną 
tendencję do rzadszego wymieniania tytułów 
pokazywanych w dalszej kolejności, ale 
trend ten wykazuje również wiele wyraź
nych odstępstw od takiej zasadv. Zachód-
nioniemieckie doświadczenia w tym wzglę
dzie podkreślają znaczenie demonstrowania 
pism o różnej częstotliwości w odpowied
nich grupach: najmniej wpływa kolejność 
od rzadziej się ukazujących (miesięczniki) 
po codzienne. Natomiast przy mediach au
diowizualnych obraz narzuca się pamięci 
tak silnie, że należy wpierw pytać o pro
gramy tv, a potem radia, gdyż przy od
wrotnej kolejności respondenci podświado
mie przypisują programy telewizyjne ra
diu. 

Belgijscy badacze zastosowali nowy spo
sób ankiety: tytuły pism nie są na niej 
wydrukowane, lecz respondenci wymienia
ją je spontanicznie, a w podanej kolejno
ści nanoszą je ankieterzy. Podobnie bada
cze z Afryki Płd. — zamiast pytań ankie
ty przedstawiają respondentom karty ty
tułowe pism w celu wskazania czytanych. 
Podstawowy podział stanowią 3 grupy: ty
tuły nie znane, znajome tylko ze słyszenia 
i czytywane. 

Inne kwestie dotyczyły grupowania uzy
skanych wyników według częstotliwości 
kontaktów z medium, systemu prowadze
nia przez wylosowanych respondentów 
dzienniczków z zapisami o odbiorze rtv i 
czytelnictwie (stwierdzono jednak, że pro
wadzi to do intensywniejszego odbioru niż 
wcześniejszy i przeciętny) itp. W artykule 
zamieszczono ramową ankietę z uzyskany
mi wynikami dla radia i tv w latach 1970 
i 1974 w analizach wykonanych w RFN. 

pd 

O Hans-Erdmann S с h e 1 e r: MA'75 — 
WANDEL. WECHSEL UND KONSTAN
TEN. ZV+ZV 1975 nr 31. S. 885—892. 

W lipcu 1975 r. ukazała się Media-Ana
lyse 1975, obejmująca po raz pierwszy rze
czywiście różnorodne media: czasopisma 
treści ogólnej, dzienniki i media audiowi
zualne. Tytuły czasopism pozostały w za
sadzie bez zmian, wśród dzienników do
szły 3 regionalne. 

Kontakty z prasą obliczano w przedzia
łach od 1 do 12 razy, z radiem i tv od 1 
do 6, następnie 12, 18, 24, 36, 48, 60, 90, 120, 
180, 240. Procenty odnoszono nie do całej 
zbiorowości, lecz do różnych grup społe
cznych. Oddzielono w poszczególnych go

spodarstwach domowych osoby w wieku 
do i powyżej 14 lat, a oprócz płci uwzględ
niano także „osoby prowadzące gospodar
stwo" (gospodynie domowe). 

Struktury społeczne — stwierdzono — 
wymagają corocznie nowego definiowania, 
gdyż zachodzą tu stałe zmiany. M. in. 
wykazano spadek odbioru mediów wśród 
osób z niepełnym wykształceniem i posia
dających dzieci w wieku przedszkolnym. 
Inną zmienną wykazującą wpływ jest wiel
kość miejsca zamieszkania. Uwzględnia się 
także wykonywany zawód, wiek i do
chody. 

Z przytoczonej tabeli wynika, że naj
większy zasięg wśród badanych nism ma 
podające program rtv Hör Zu — 29,5*/« 
(13 min osób) przed gazetą niedzielną Bud 
am Sonntag — 20,3°/o (9 min) i magazy
nem Stern — 19,3 (8,6 min). Czasopismo 
motoryzacyjne ADAC Motorwelt osiąga 
16,6°/o (7,4 min), kobiece Brigitte — 12,6»/« 
(5,6 min), a magazyn informacyjny Der 
Spiegel — ll,3°/o, czyli 5 min osób. 

pd 

• Dieter F e u s e r: AWA'75 — MEDIEN
NUTZUNG OHNE KONJUNKTUREIN
BRUCH. ZV+ZV 1975 nr 32. S. 919—923. 

Artykuł poświęcony jest badaniom wy
konanym w Instytucie Demoskopu w Al-
lensbaehu, które korelują wyniki dotyczące 
korzystania z mediów z danymi rynkowy
mi i dotyczącymi zachowania odbiorców-
-nabywców. 8 tys. wywiadów przeprowa
dzonych wiosną 1975 r. potwierdziło prawie 
nie zmieniony zasięg gazet regionalnych 
(69% mieszkańców powyżej 14 lat). Ponad
regionalne Frankfurter Allgemeine, Die 
Welt oraz Süddeutsche Zeitung zwiększyły 
zasięg z 6,4 do 7,2°/o. Wśród czasopism zde
cydowanie przodują ilustrowany magazyn 
Stern i poświęcone programom rtv Hör Zu 
— przeciętnie z 31°/o czytelników na numer. 
Częstotliwość odbioru reklam radiowych 
i telewizyjnych wzrosła. 

Jeśli chodzi o metodę badań, to przed
kładano czasopisma w 3 grupach: tygod
ników, dwutygodników i miesięczników. 
Badano częstotliwość kontaktów czytelni
czych: Instytut w Allensbachu wychodzi 
przy tym z założenia, że przedkładanie ba
danym oryginalnych numerów pism jest 
nieodzowne, gdyż tylko przy ich przeglą
daniu mogą oni stwierdzić, czy dany nu
mer w ogóle mieli w ręce. 

W zakończeniu autor przedstawia wzór 
korelacji zainteresowań różnymi proble
mami (treścią inseratów np. dotyczących 
kosmetyków czy motoryzacji) z wydatka
mi na związane z tym zakupy. 

czb 

• J. A. M i k k : MIETODIKA IZMIERIE-
NIJA TRUDNOSTI TIEKSTA. Woprosy 
Psichologii 1975 nr 3. S. 147—155. 

Do licznych opracowań trudności języka 
przybyło jeszcze jedno, dotyczące języka 
estońskiego. Jest to analiza zrozumiałości 
30 książek popularno-naukowych w celu 
określenia czynników wpływających na 
trudność. Z każdej książki wybrano po 30 
prób tekstu o długości od 107 do 227 wy
razów. 



190 W CZASOPISMACH 

Badanie wykazało największą korelację 
między trudnością tekstu i : a) długością 
samodzielnego zdania mierzoną w wyra
zach (wskaźnik 0,53) lub znakach drukar
skich (0,55), b) udziałem wyrazów obcych 
słabo przyswojonych (0,55), c) długością 
wyrazu mierzoną w literach: powyżej 12 
liter (0,52), 10 i powyżej 10 (0,49) oraz d) 
udziałem słownictwa abstrakcyjnego (0,53). 
Nie ma natomiast korelacji między trud
nością języka a udziałem wyrazów kon
kretnych (0,41). 

Określenie stopnia trudności tekstu 
przeprowadzono również metodą ekspery
mentalną, polegającą między innymi na: 
l. dwukrotnym zadawaniu pytań — pierw
szy raz przed przeczytaniem tekstu, drugi 
raz po przeczytaniu. 2. dopełnianiu opusz
czonych wyrazów w tekście (co 7 wy
raz), 3. uchwyceniu głównej myśli tekstu 
w jednym zdaniu, 4. subiektywnej ocenie 
trudności tekstu przez czytelników. Z eks
perymentalnych metod mierzenia zrozu
miałości najlepszą okazała się metoda do
pełniania, zadawania pytań oraz ocena 
stopnia trudności przez czytelników. Wy
mienione metody pozwalają określić trud
ność konkretnej książki przeznaczonej dla 
konkretnego czytelnika; niedociągnięcia 
natomiast polegają na tym, że nie można 
uzyskać całkowicie obiektywnej oceny. 
Dlatego, zdaniem autora, o obiektywnej 
ocenie zrozumiałości najlepiej świadczą 
elementy językowe tekstu: trudne słow
nictwo i składnia. 

Szkoda tylko, że w literaturze, na któ
rą się powołuje autor zabrakło miejsca na 
uwzględnienie analogicznych pod względem 
metody badań zrozumiałości tekstów ję
zyków słowiańskich: czeskiego i polskie
go, przeprowadzanych dużo wcześniej (J. 
Mistrik, W. Pisarek). 

az 

© Dagmar B l e i , Max P f ü t z e : REPOR
TAGEN, TITEL UND EMOTIONALITÄT. 
Neue Deutsche Presse 1975 nr 17. S. 28—29; 
nr 13. S. 15. 

Dwaj wykładowcy Wyższej Szkoły Pe
dagogicznej w Dreźnie przedstawiają w 
tym dwuczęściowym artykule wnioski z 
własnych badań nad tytułami reportaży 
publikowanych w sobotnio-niedzielnych do
datkach do dziennika Neues Deutschland 
w okresie maj—sierpień 1973. Przedmiotem 
analizy były wzajemne związki zachodzące 
między tytułami a tekstami reportaży, a 
zwłaszcza ich odbicie w zastosowanych 
środkach stylistyczno-językowych. 

Tytuły reportaży — zdaniem autorów 
artykułu — wbrew potocznej opinii bynaj
mniej nie wyrażają najważniejszej myśli 
utworu ani nie stanowią najważniejszej 
części całej wypowiedzi. Ich główną funk
cją jest rozbudzanie zainteresowania czy
telnika tekstem samego reportażu. Temu 
celowi podporządkowane są różne sposoby 
wywoływania nastroju oczekiwania, które 
przede wszystkim opierają się na związku 
pewnego napięcia między tytułami, tekstem 
a dotychczasową wiedzą potencjalnego 
czytelnika. 

Tytuł główny reportażu charakteryzuje 
się zazwyczaj w i e l o z n a c z n o ś c i ą . 
Właśnie ta wieloznaczność budzi zainte
resowanie tekstem. Czytelnik słusznie się 
domyśla, że jednoznacznie zrozumieć tytuł 
będzie mógł dopiero po zapoznaniu się z 
samym reportażem. Użyte w tytule środ
ki językowe często się odwołują do sko
jarzeń i doświadczeń czytelnika. Ową cha
rakterystyczną dla tytułów niedookreślo-

ność powoduje użycie przenośne wyrazów 
znanych lub wprowadzanie wyrazów nowo 
utworzonych. 

Podtytuły reportaży często rozładowują 
napięcie tytułu głównego, precyzują jego 
treść i wskazują właściwe skojarzenia 
emocjonalne. 

Z kolei śródtytuły nawiązują do wielo
znaczności tytułu głównego, ukazując ją 
różnymi środkami w rozmaitych związ
kach. W ten sposób śródtytuły potęgują 
napięcie emocjonalne całego reportażu. 
Wieloznaczność tytułowej grupy wyrazów 
znajduje swą kontynuację właśnie w śród
tytułach, które okazują się zgodne z tytu
łem głównym pod względem semantycz
nym, ale się od niego i nawzajem od sie
bie różnią ukształtowaniem syntaktycz-
nym. 

wp 

• Rolf D e n g l e r : THE LANGUAGE OF 
FILM TITLES. Journal of Communication, 
Summer 1975 nr 3. S. 51—60. 

Tytuł artykułu niezupełnie odpowiada 
przedstawionej treści, ponieważ autor pre
zentuje jedynie wyniki badań słownictwa. 
Badanie objęło 7590 tytułów filmów ame
rykańskich wyświetlanych w latach 1900— 
1968. Zebrany materiał liczy łącznie 3268 
wyrazów hasłowych zgrupowanych w 83 
kategorie leksykalne, zestawiony przez au
tora w czterech tabelach. Tabela pierwsza 
zawiera dwie kolumny list frekwencyjnych 
kategorii leksykalnych z całego materiału. 
W lewej umieszczono hasła z wysoką łącz
ną frekwencją użyć wyrazów wchodzących 
w zakres danej kategorii w kolejności ma
lejącej: od 2655 (tematyka seksualna), 2570 
(czas), 2115 (rola męska), 1809 (niebezpie
czeństwo), 1788 (rola kobieca) itd. do 1267 
(śmierć), 1181 (oznaki słabości), 1137 (rekre
acja) ; z prawej — z frekwencją niską w 
kolejności rosnącej: od 23 (równość), 31 
(przyczyna), 58 (powinność), 61 (obron
ność) itd. do 154 (medycyna) 156 (ubranie), 
179 (myślenie). 

Tematyka seksualna, zgodnie z przewi
dywaniami autora, znalazła się na pierw
szym miejscu — liczy 127 wyrazów hasło
wych typu: pociągający, czuły, pocałunek, 
uścisnąć się itp. W skład kategorii czasu, 
drugiej co do wielkości, wchodzą 154 wy
razy hasłowe, związane z upływem czasu, 
пр.: urodzony, krótkotrwały, na zawsze, 
dzień itp. Kategoria „rola męska" to 35 
wyrazów hasłowych typu: chłopiec, książę, 
prorok, wujek, zawiera także wszystkie 
symbole męskości: włócznia, bat, tarcza 
itp. Mniejsza frekwencja cechuje kategorię 
„rola kobieca". Do kategorii „niebezpie
czeństwo" autor zalicza między innymi wy
razy związane z wojną, krwią, wybuchem. 

Tabele druga i trzecia zawierają listy 
kategorii leksykalnych ułożone według 
dziesięcioleci: 1900, 1910, 1920, 1930, 1940, 
1950, 1960. W tabeli drugiej umieszczono 
materiał o dużej frekwencji w danym 
dziesięcioleciu; w tabeli trzeciej o frekwen
cji niewielkiej. Oba zestawienia pokazują, 
że słownictwo używane w tytułach fil
mów jest związane z gustami publiczności 
i wydarzeniami zachodzącymi w danym 
okresie. W pierwszym dziesięcioleciu XX 
wieku, na przykład, duże zainteresowanie 
budzą filmy o „domu" (home movie), wo
bec tego w ich tytułach występuje słow
nictwo związane z żywnością, ubieraniem 
się, rodziną itp. W latach dwudziestych 
słownictwo tytułów jest nasycone w dużym 
stopniu treściami emocjonalnymi. Tematy
ka męska i kobieca osiąga szczyt w la-
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tach trzydziestych. Wyrazy wchodzące w 
skład kategorii „niebezpieczeństwo" wystę
pują najliczniej w latach pięćdziesiątych 
i sześćdziesiątych — w związku z wojną 
koreańską. 

Tabela czwarta to frekwencja bez
względna poszczególnych wyrazów z ich 
opozycją semantyczną w nawiasach, пр.: 
big 50 (little 60), great 54 (small 6), murder 
47 (life 61, love 185). girl 139 (boy 52). Obok 
każdego wyrazu podano nazwę kategorii 
semantycznej, do której wyraz należy. 

Dla lepszej orientacji jak zmieniał się 
zakres użycia pewnych kategorii leksykal
nych w tytułach filmowych w ciągu 70 lat 
autor posłużył się wykresem. Kategoryza
cje materiału przeprowadzono metodą kom
puterową GI (General Inquirer System), 
polegającą na wydzielaniu cech wyrazów 
i zestawianiu w kategorie leksykalne. 

az 

• Kiriłł E. R a z t o g o w : SRIEDSTWA 
AUDIOWIZUALNOJ KOMMUNlKAcYI I 
ISSKUSTWO. Woprosy Filosofii 1975 nr 7. 
S. 128—138. 

Autor roztrząsa filozoficzny problem 
udziału rewolucji naukowo-technicznej w 
rozwoju sztuki opartej o audiowizualne 
środki komunikowania. Analizując kino i 
telewizję, m. in. nie zgadza się, z M. McLu-
hanem, który przenosi akcent z procesów 
o charakterze socjalnym (komunikacja) na 
ich techniczną podstawę (środki), jak rów
nież z jego podziałem na „gorące" i-.mo 
i „zimną" telewizję. Poza tym telewizji — 
zdaniem Razłogowa — pojawiającej się po 
kinie nie można rozpatrywać jako «nowe
go» systemu komunikacji, raczej jako ro
dzaj «nowej techniki» audiowizualnej. 

Rola technicznych pośredników najbar
dziej oczywiście ujawnia się nie w imma-
nentnych cechach systemu komunikowa
nia, ale w jego formach funkcjonowania 
w społeczeństwie, ponieważ charakter 
«środka» określa konkretne formy rozpow
szechnienia «komunikacji». Wzajemny sto
sunek technik i systemów komunikowa
nia przejawia się w różnych formach, w 
zależności od aspektu i płaszczyzny rozpa
trywania. Technika determinuje możliwo
ści tworzenia oddzielnych systemów, ich 
wewnętrzny potencjał i sposoby funkcjo
nowania w społeczeństwie. Z kolei czło
wiek podporządkowuje sobie technikę ko
munikowania, której ewolucję ostatecznie 
powodują ogólne prawa rozwoju społe
czeństwa i ukierunkowanie twórczej dzia
łalności ludzkiej. Kino, telewizja, muzyka 
elektronowa, eksperymentalne halogramy — 
te wszystkie fenomeny współczesnej kultu
ry wiążą się z ujawnieniem jeszcze nie 
znanych estetycznych gatunków, z este
tycznym wykorzystaniem nowych koncep
cji, jakie niosą nowe techniki, z rozszerze
niem dziedzin sztuki. Przy tym zagadnie
niu autor podejmuje polemikę z reprezen
tantami lewicoworadykalnych teorii, którzy 
absolutyzują znaczenie techniki. W kon
kluzji autor krytykuje również teorię, 
zgodnie z którą rozwój komunikowania au
diowizualnego nieuchronnie prowadzi do 
upadku słowa drukowanego. Przeciwnie — 
stwierdza autor — analiza systemów komu
nikowania opartvch na nowych techni
kach wykazuje, że w s z y s t k i e różnora
kie środki kontaktów międzyludzkich mo
gą stanowić celowy i harmonijnv kom
pleks który wtedy właśnie pozwoli całko
wicie ujawnić ich wszystkie możliwości, 
jednakże możliwe jest to jedynie w spo
łeczeństwie komunistycznym, wolnym od 
konkurencji. dkn 

• W. S c h a m s c h i n, w . K u s n e z o w : 
DAS FERNSEHNETZ IN DER UdSSR. 
Neue Deutsche Presse 1975 nr 19. S. 24. 

Artykuł wiceministra poczty i teleko
munikacji ZSRR, W. Szamszyna i profesora 
nauk technicznych, W. Kuźniecowa, prze
kazany dla dwutygodnika Zw. Dziennika
rzy NRD przez Agencję „Nowosti". Auto
rzy przypominają, że regularny przekaz tv 
rozpoczęto w Moskwie i Leningradzie w r. 
1938, a po wojnie 7 maja 1945 moskiewski 
ośrodek podjął pracę jako pierwszy w Eu
ropie. W 1960 r. działało już 100 samo
dzielnych ośrodków tv w ZSRR. Ich ilo
ściowy rozwój został zahamowany i całko
wicie wstrzymany w 1970 po uruchomieniu 
systemu satelitarnego „Orbita". Obecną sieć 
przekaźnikową tworzy 1700 stacji naziem
nych i 60 w systemie „Orbita". 

Praktycznie na całą sieć emituje się 
centralne programy z Moskwy. Poza tym 
nadaje się je ze stolic republik. W okrę
gach i obwodach posiadających własne 
ośrodki (ogółem 120) emituje się też pro
gramy lokalne. 

Obecnie za pomocą systemu „Mołnija" 
obejmuje się zasięgiem tv obszary słabo 
zaludnione. Natomiast w miastach i więk
szych skupiskach zapewnia się możliwie 
najlepszy odbiór za pomocą „kolektywne
go systemu kablowego" (anteny zbiorcze). 
W wielkich miastach obejmuje on ok. 60°/o, 
w małych miejscowościach i na wsiach 
blisko 20°/o odbiorników. Łącznie na prze
szło 60 milionów aparatów tv — 20 min 
jest podłączonych do anten zbiorczych. 
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• Eberhard W i t t e : ERNÜCHTERUNG 
IM KABELFERNSEHEN — NOTIZEN AUS 
DEN USA. ZV + ZV 1975 nr 28. S. 797—799. 

Prof. dr Witte jest przewodniczącym Ko
misji d. s. Rozbudowy Technicznego Syste
mu Komunikowania (KtK) w RFN. Artykuł 
zawiera reminiscencje z podróży do USA 
w kwietniu 1975 r. i zajmuje się tamtej
szym systemem telewizji kablowej. Obej
muje on blisko 320u tego rodzaju stacji 
w 7 tys. miejscowości. Kablowa tv jest pod
łączona do 8 min gospodarstw domowych, 
co stanowi 1/8 ogółu teleabonentów. Płacą 
oni miesięcznie od" 7 do 9 doi. za podłącze
nie, dzięki któremu mają większy wybór 
programów i lepszy odbiór obrazu. Przede 
wszystkim jednak atrakcję stanowi moż
ność odbioru najnowszych filmów i aktual
nych imprez sportowych. 

Rozwój kablowej tv nie spełnia jak do
tychczas oczekiwań. Nie udało się (m. in. 
ze względu na rozsianie po olbrzymich te
rytoriach) połączyć wszystkich 3200 stacji 
w jednolitą sieć. Także dalszy rozwój sy
stemu przebiega wolniej niż się spodzie
wano. W związku z tym rozważa się na
wet skupienie sieci poprzez satelitę komu
nikacyjnego. 

Jednocześnie określone korzyści z ka
blowej tv nie podlegają dyskusji. Nowocze
sna sieć jest przystosowana do odbioru 
programów aż przez 20 kanałów, a przy 
drobnych urządzeniach dodatkowych — na
wet 40. 

Na życzenie Federalnej Komisji Komu
nikowania (FCC) pozostawiono 4 kanały 
do dyspozycji instytucji oświatowych, ko
munalnych, do wynajmu nadawcom pry
watnym i publicznym. Dotychczas jednak — 
poza wyższymi uczelniami, które po pro
stu przekazują wykłady lub imprezy spor
towe — prawie zupełnie zignorowano te 
możliwości. 

pd 
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• Alan W u г t z e 1: PUBLIC-ACCESS CA
BLE TV: PROGRAMMING. Journal of Com
munication 1975 nr 3. S. 15—21. 
Rudy В г e t z: PUBLIC-ACCESS CABLE 
TV: AUDIENCES. Journal of Communica
tion 1975 nr 3. S. 22—32. 
Pamela D o t y : PUBLIC-ACCESS CABLE 
TV: WHO CARES? Journal of Communi
cation 1975 nr 3. S. 33—41. 

Te trzy artykuły, otwierające trzeci nu
mer Journal of Communication, stanowią 
jedno z pierwszych poważnych źródeł in
formacji o doświadczeniach amerykańskiej 
telewizji kablowej z otwartym dostępem 
dla publiczności. Wykorzystanie telewizji 
kablowej jako dostępnego dla wszystkich 
środka rozpowszechniania własnych prze
kazów bez jakiejkolwiek interwencji, cen
zury czy selekcji ze strony kogokolwiek 
od kilku lat stanowi przedmiot futurolo
gicznych rozważań. Dotychczasowe do
świadczenia praktyczne nie budzą jednak 
zbytniego optymizmu. 

A. Wurtzel przedstawia wyniki analizy 
zawartości telewizyjnego programu trans
mitowanego przez dwa nowojorskie kable 
publiczne za dwa początkowe lata, to zna
czy od dnia ich uruchomienia 1 lipca 1971 
do 30 czerwca 1973. Okazuje się, że naj
częściej używano tego kanału w celach 
informacyjnych (71%) i rozrywkowych 
(14%) ; udział informacji w programie sta
le wzrasta. Mimo założenia braku jakiej
kolwiek cenzury obsługa kanałów czuła 
się zmuszona kilkakrotnie interweniować, 
by nie dopuścić do transmisji programów 
obscenicznych. Wypadków tego rodzaju by
ło jednak mniej, niż się niektórzy spodzie
wali. 

R. Bretz dowodzi, że publiczny kanał 
telewizyjny umożliwia wprawdzie publicz
ności dostęp do nadajnika, ale bynajmniej 
nie zapewnia jej dostępu do odbiorców. 
Program z publicznego kanału odbiera zni
koma część telewidzów. 

P. Doty wyjaśnia przyczyny małej po
pularności programów transmitowanych 
przez publiczny kanał. Jedną z nich jest 
jego nieatrakcyjność wynikająca z niefa-
chowości twórców oraz brak środków fi
nansowych. Najczęściej, kiedy się nastawi 
telewizor na ten kanał, na ekranie widać 
.,mówiące głowy", które bez względu na 
to, co mówią, nie mogą stanowić konku
rencji dla telewizji komercjalnej. „Jak tak 
dalej pójdzie — kończy autorka — to spra
wa dostępu do publicznego kanału szybko 
się znajdzie na cmentarzu przeznaczonym 
dla przejściowych dziwactw." 

wp 
# FORSCHUNGSBEREICHE, FOR
SCHUNGSRICHTUNGEN UND PROBLEM
KOMPLEXE. Neue Werbung 1975 nr 5. S. 
8, 41—42. 

Są to propozycje długofalowych badań 
w dziedzinie agitacji wizualnej, doboru 
materiałów poglądowych dla propagandy 
partyjnej i pracy masowej oraz reklamy 
socjalistycznej, przedstawione na konfe
rencji naukowej DEWAG w maju 1975 r. 
w NRD. Program obejmuje 7 kierunków: 

1 — Zbadanie zapotrzebowania społecz
nego na agitacyjne i propagandowe ma
teriały poglądowe, środki agitacji wizual
nej i propagandy społecznej. 

2 — Rozwijanie metod kształtowania 
wizualnych i audiowizualnych środków agi
tacji i propagandy o zwiększonej skutecz
ności. 

3 — Wypracowanie zasad i metod pla
nowania i przeprowadzania wybranych ak

cji w zakresie agitacji wizualnej i propa
gandy społecznej. 

4 — Prowadzenie badań nad dalszym 
doskonaleniem materiałów poglądowych 
dla propagandy partyjnej i masowej w ce
lu zwiększenia ich efektywności. 

5 — Zbadanie potrzeb jakościowych we 
wszystkich dziedzinach reklamy jako pod
stawy decyzji prognostycznych oraz wy
pracowania średnio- i długofalowych kon
cepcji rozwoju (w tym: badania zarówno 
potrzeb i motywacji potencjalnych inse-
rentów, jak i odbiorców reklamy w róż
nych grupach społecznych i ich oceny za
stosowanych środków reklamowych w ko
munikowaniu masowym i rozpowszechnia
niu fachowym). 

6 — Dalsze rozwijanie teoretycznych 
podstaw reklamy socjalistycznej jako pod
stawy efektywnego rozwiązywania kluczo
wych zagadnień praktyki reklamowej 
(opracowanie przedmiotu, granic, funkcji 
i zasad, miejsca i wartości reklamy w roz
winiętym społeczeństwie socjalistycznym; 
zbadanie prawidłowości w reklamie jako 
podstawy do wypracowania prognozy jej 
rozwoju; analiza rozwoju reklamy nieso-
cjalis tycznej). 

7 — Rozwój zasad i metod kierowania, 
planowania i organizowania komunikowa
nia reklamowego. 

pd 
Ф Manfred B ö t t c h e r : AGITATION — 
PROPAGANDA — WERBUNG. Neue Wer
bung 1975 nr 5. S. 3—8. 

Fragmenty referatu dyrektora DEWAG 
wygłoszonego na konferencji naukowej 
w maju 1975 r. Państwowe przedsiębior
stwo DEWAG prowadzi w NRD komplek
sowe usługi reklamowe: pośrednictwo wr 

ogłoszeniach, działalność reklamowo-wy-
dawniczą, projektowanie i wykonywanie 
urządzeń na targach, wystawach, impre
zach masowych itp. 

Wskazując na sprzęgnięcie agitacji, pro
pagandy i reklamy, autor stwierdził, że 
w NRD istnieją placówki zajmujące się 
badaniami nad masowymi środkami komu
nikowania, oświaty i wychowania. Na 
DEWAG spada natomiast obowiązek badań 
nad agitacją i propagandą wizualną, w 
tym — nad reklamą, stanowiącą część 
działalności agitacyjno-propagandowej. 

Agitacja wizualna (Sichtagitation) musi 
odpowiadać specyficznym wymogom — mu
si zwracać uwagę, budzić zainteresowanie, 
być łatwo zrozumiała, a jednocześnie nie 
upraszczać tematu. Badania muszą się tu 
koncentrować na trzech płaszczyznach: 1) 
psychologii odbioru obrazów i tekstów, 
2) estetycznej aktualności, tzn. ukształto
wania treści i formy, stopnia kompozy
cyjnej nowatorskości, 3) dostosowaniu 
środków agitacji wizualnej do naturalnego 
otoczenia. 

Autor uważa, że istota reklamy socjali
stycznej jest określana różnorodnie i nie
wystarczająco. Jego zdaniem, ani sama 
produkcja towarowa, ani podział pracy nie 
rodzą reklamy socjalistycznej, która na 
zorganizowanym rynku spełnia rolę pro
bierczą wobec popytu i jakości produkcji 
oraz zgodnie z prawdą informuje o poda
ży. Efektywne spełnienie przez reklamę 
tych celów wymaga jednak stosowania 
metod naukowych. W związku z tym pro
ponuje się podjęcie dwóch wielkich pro
jektów badawczych — nad agitacją wizual
ną i reklamą socjalistyczną, skonkretyzo
wanych w siedmiu kierunkach badaw
czych. 
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• Wolfgang S i x: PROBLEME BEI DER 
GEWÄHRLEISTUNG EINER WISSEN
SCHAFTLICH BEGRÜNDETEN GESTAL
TUNG DER SICHTAGITATION. Neue Wer
bung 1975 nr 5. S. 42—43. 

Na zorganizowanej w maju 1975 г. przez 
DE WAG konferencji naukowej autor przed
stawił tezy uzasadniające naukowo kształ
towanie agitacji wizualnej. Na pierwsze 
miejsce wysunął problemy metodologiczne, 
zagadnienia kształtowania świadomości, 
przekonań politycznych. Następnie wska
zał na rolę dyscyplin granicznych — nauk 
z zakresu kulturoznawstwa, estetyki, języ
koznawstwa. Przy wiedzy o dziennikarstwie 
podkreślił znaczenie przekazywania argu
mentacji: „W łańcuchu: twierdzenie — 
przedstawienie racji — uzasadnianie — 
wnioski końcowe, o skuteczności decydują 
właściwe argumenty. Szczególnie ważne są 
przy tym te argumenty, które odnoszą się 
do faktów, tzn. do rzeczywiście istnieją
cych sytuacji. Lecz także argumentów od
noszących się do istoty jakiejś rzeczy lub 
opierających się na doświadczeniu nie wol
no lekceważyć.'' 

pd 

• Ewald T o p p : PROBLEME BEI DER 
ERARBEITUNG VON WISSENSCHAFT
LICHEN METHODEN FÜR EINE HÖHE
RE WIRKSAMKEIT DER ANSCHAUUNGS
MITTEL. Neue Werbung 1975 nr 5. S. 43—44. 

W referacie wprowadzającym do dysku
sji nad wypracowaniem naukowych metod 
zwiększania skuteczności materiałów po
glądowych, na konferencji DEWAG doc. dr 
Topp wyszczególnił następujące ich istotne 
funkcje: 
— funkcja informacyjna i przekazująca po

znanie, 
— funkcja motywacyjna i stymulująca, 
— funkcja kierująca i kontrolna, 
— funkcja ekspresyjno-impresyjna, 
— funkcja racjonalizująca. 

pd 
• Curt T e i c h m a n n : PROBLEME DER 
ENTWICKLUNG VON THEORETISCHEN 
GRUNDLAGEN FÜR DIE SOZIALISTI
SCHE WERBUNG. Neue Werbung 1975 nr 
5. S. 44—46. 

Na konferencji DEWAG prof, dr Teich
mann przedstawił tezy do dyskusji nad 
teoretycznymi podstawami reklamy socja
listycznej. Zaproponował ograniczenie jej 
do reklamy towarów i usług jako jądra re
klamy socjalistycznej w zakresie ekono
micznym. Za jej funkcję uznał „celowo u-
klerunkowaną, ekonomiczno-efektywną in
formację potencjalnych użytkowników o 
wartościach użytkowych towarów i usług". 
Wyodrębnił 2 problemy reklamy socjali
stycznej : związany z okresem oddziaływa
nia oraz jej efektywnością, uzyskiwaną po
przez powiązanie „funkcjonalnego celu re
klamy i jej umotywowanego wyrażenia". 

pd 

• W. К O w t u n: BOLSZE WNIMANIJA 
OFORMLENIJU GAZIET. Poligrafija 1975 
ПГ 4. S. 40—42, ilustr. 4. 

Gazety rejonowe i miejskie w skali kra
ju są organami prasowymi o najszerszym 
kręgu odbiorców i służą przede wszystkim 
szczegółowemu Informowaniu o sprawach 
lokalnych. W artykule posłużono się przy
kładami gazet wydawanych w obwodach 
kursklm i woronesłdm. 

W ostatnich latach dostrzec można ten
dencję w kierunku podnoszenia jakości 
gazet rejonowych i miejskich. Starania w 
tym względzie nie ograniczają się wyłącz
nie do treści. Sposób łamania gazety i jej 
szata graficzna są na ogół swojego rodzaju 
komentarzem dziennikarskim o dużym zna
czeniu. Dlatego coraz większą uwagą darzy 
się te sprawy. 

Gazety miejskie i rejonowe mają tę wyż
szość nad innymi masowymi środkami 
przekazu, że powstają w najmniejszej od
ległości od swoich czytelników, mogą więc 
informować ich o najbardziej aktualnych 
problemach i wydarzeniach w życiu regio
nu. Ale trzeba umieć robić to dobrze. Na 
przykład redakcja rejonowej gazety Nowa-
ja Zyzń stara się, by strona tytułowa była 
jak najbardziej treściwa, nasycona cieka
wymi materiałami. Dąży się do tego, aby 
nie przeciążać poszczególnych kolumn ofi
cjalnymi materiałami ani też nie dawać 
dużych, zajmujących większą część kolum
ny artykułów. 

Jednakże nie wszędzie prawidłowo wy
korzystuje się strony tytułowe. Zdarzają 
się wypadki zamieszczania na nich obszer
nych publikacji na temat konferencji, se
sji, uroczystych obchodów itp., przez co 
niewiele miejsca pozostaje na sprawy co
dziennej pracy. Ponadto duże materiały, 
których nie można uniknąć, ukazują się 
niejednokrotnie w zwartym „bloku". A 
przecież wystarczy zastosować w takim 
przypadku wewnętrzne podziały (podtytu
ły, graficzne przerywniki), by zyskały one 
na atrakcyjności. W tym samym celu war
to trochę miejsca poświęcić na jedno, dwa 
zdjęcia. 

Co się tyczy tych ostatnich, w gazetach 
rejonowych i miejskich pojawia się wiele 
fotografii z Fotokroniki TASS, nie związa
nych z lokalnymi sprawami. Często też brak 
zdjęć na stronach tytułowych lub też po
jawiają się na nich jedynie agencyjne, a 
lokalne dopiero na dalszych. Skrajnym 
przypadkiem jest przykład gazety Put' Ok-
tiabria, która na przestrzeni dwóch tygod
ni października 1974 zamieściła tylko trzy 
zdjęcia, i to wszystkie w jednym numerze. 
Na stronie tytułowej na ogół umieszczano 
wielkie artykuły, co czyniło gazetę wręcz 
nudną. 

Jest jednak wiele gazet będących dobry
mi przykładami tego typu prasy. Najlep
sze charakteryzują się różnorodnością ga
tunków, treści, kompozycji i formy poda
wania materiałów, umiejętnym doborem 
czcionek, ilustracji i innych środków 
kształtujących zewnętrzny wygląd gazety. 

ip 

• W. M i e l i c b : WIORSTKA GAZIETY — 
DIEŁO TWORCZESKOJE. Poligrafija 1975 
nr 5. S. 46—47. 

Gdy czytelnik bierze do rąk świeżą ga
zetę, przede wszystkim rzuca mu się w 
oczy jej zewnętrzna postać. Makietowanie 
kolumn leży w kompetencji redakcji. Tu 
ustala się szatę graficzną, dobiera krój 
czcionek, rodzaj Unii. Nie zawsze jednak 
pracownik redakcji może wszystko prze
widzieć. Realizujący makietę metrampaż 
będąc dobrym fachowcem powinien wnieść 
odpowiednie korekty do projektu kolumny. 
Jego praca bowiem też może mieć cha
rakter twórczy. Tezę tę autor publikacji 
przedstawia na przykładzie konkretnych 
osób i faktów, poświęcając dużo miejsca 
k o b i e c i e - m e t r a m p a ż o w i i jej 
drodze zawodowej. 

lp 

13 — Zeszyty Prasoznawcze 
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• J JH: DAS INTEGRIERTE FOTOS ATZ
SYSTEM DER ZUKUNFT: MAXIMALE 
NUTZUNG EINER SATZ-SPEZIELLEN 
EDV. Der Druckspiegel 1975 nr 2. S. 70—77, 
ilustr. 5. 

Autor definiuje zintegrowany system 
składu jako grupę urządzeń pracujących 
i połączonych elektroniczną techniką obli
czeniową. Jego zasadniczą cechą jest ogra
niczenie ingerencji personelu do niektórych 
faz: ujmowania tekstu, korekty, sterowa
nia typograficznego. Natomiast wszystkie 
zrutynizowane procesy są zautomatyzowa
ne. Omawia związane z tym problemy w 
oparciu o system „V", składający się z 
EMC z programami „Cora V" i „Clad V" 
oraz w zależności od potrzeb: z perforato
rów, urządzeń z taśmami magnetycznymi, 
czytników „OCR 100", ekranów, urządzeń 
do ujmowania danych „MBK 500" i ma
szyn do fotoskładu „Linotron 303" lub 
„Linotron 505". 

as 

ф Johann J. H o c k : GEGENWARTSLEI
STUNG UND ZUKUNFTSPLANUNG IN 
DER ZEITUNGSHERSTELLUNG UND IN 
DER ZEITUNGSVERSANDTECHNIK. Der 
Polygraph 1974 nr 23. S. 1623—1624; 1975 nr 
1. S. 34—35; nr 2. S. 99—100; nr 3. S. 181— 
182, 184. 

Sprawozdanie z Kongresu IFRA 1974 (In-
ca-Fiej Research Association), który odbył 
się w dniach 30 IX—3 X 1974 w Montreux, 
w Szwajcarii. Tematyka Kongresu w po
szczególnych dniach była następująca: 
1. elektronika w redakcji i zecerni, 2. nowe 
drogi od oryginału do formy drukowej, 3. 
decydujące pytanie — jaka technika dru
ku?, 4. technika ekspedycji i sprzedaży. 
Przedstawiono w skrócie zasadnicze proble
my wynikające z referatów i dyskusji, a 
dotyczące m. in. nowości w elektronicznej 
obróbce tekstu, doświadczeń z OCR, nada
jącej się do reprodukcji rastrowej, płyt la
serowych, form drukowych, nowoczesnego 
adresowania, końcowego pakowania i wy
syłki. 

as 

• Engelbert M u t h: ZUKUNFTSAUS
SICHTEN DES ZEITUNGSHOCHDRUCKS. 
Der Polygraph 1975 nr 2. S. 102—103; nr 3. 
S. 168, 170, fot. 1. 

Przedstawiając zagadnienia druku gazet, 
autor stwierdza, że technika druku wypu
kłego przeżywa jak gdyby renesans. Głów
nym czynnikiem są fotopolimerowe formy 
drukowe, stanowiące pomost między foto
składem oraz otwierające przed drukiem 
wypukłym nowe szanse. Do bogatego ze
stawu rodzajów płyt z tworzywa sztucz
nego należą m. in.: Letterflex, Dynaflex, 
Richflex, Hercules, Dycnl, APR, NAPP, 
Sonne, Nyloprint, Nyloprint Liquid. Są one 
coraz tańsze. Cena surowego materiału 
płyty fotopolimerowej na jedną stronę ga
zety waha się w granicach 6—10 DM. Sy
stemy wykonywania form dają na godzinę 
40 do 50 płyt. 

Omówiono ewentualność mocowania fo-
topolimerowych form drukowych w rota
cyjnych maszynach do druku wypukłego 
oraz kolejne możliwości pod względem tech
niki i wydajności na przykładzie nowej 
maszyny „Jumbo-Courier" firmy Koenig 
Bauer. 

as 

• Wolfgang U 11 m a n n: LÄRM IN DER 
POLYGRAFISCHEN INDUSTRIE AUS DER 
SICHT DES ARBEITSMEDIZINERS. Papier 
und Druck (Allgemeiner Teil) 1975 nr 2. 
S. 28—30. tab. 

Wzrastające obciążenie ludzi hałasem 
jest niekorzystnym zjawiskiem postępu 
naukowo-technicznego. Zjawisku temu na
dal nie poświęca się należytej uwagi. W 
przemyśle poligraficznym i papierniczym 
głuchota spowodowana hałasem w pracy 
znajduje się na czele chorób zawodowych. 
Autor wyjaśnia biologiczne konsekwencje 
hałasu. Dzieli go za psychologiem pracy 
Lehmannem na 4 grupy: I. od 30 decybeli 
(dB) — wpływ psychiczny, II. od 30 ew. 
65 dB — wpływ na wegetatywny system 
nerwowy, Ш. od 90 dB — ujemny wpływ 
na organ słuchu, IV. od 120 dB — wywo
ływanie bólu. Przedstawia dopuszczalne 
wartości graniczne hałasu w miejscach pra
cy w oparciu o normę TGL 10687 oraz wy
niki badań w Berliner Druckerei. Na ich 
podstawie formułuje wnioski zmierzające 
do skutecznego zwalczania ujemnego wpły
wu hałasu na człowieka w przemyśle po
ligraficznym. 

as 

• Fritz F o r s t e r : DATENBANK-SYSTE-
ME ALS BASIS INTEGRIERTER INFOR
MATIONSSYSTEME. Deutscher Drucker 
1975 nr 1—2. S. 6, 8, 10, 15, ilustr. 5. 

W październiku 1974 r. firma Siemens 
AG zorganizowała w Zurychu sympozjum 
nt. „Komercjalna technika danych w dzien
nikarstwie i wydawnictwach". Przedstawio
no ważniejsze problemy z referatów i dy
skusji, dotyczące m. in. zastosowania tech
niki danych w drukarstwie, ekonomiki za
stosowania komputerów w wydawnictwie, 
planowania i realizacji wprowadzania sy
stemów oraz techniki banku danych, np. 
z programem „Sezam" pozwalającym na 
jednoczesne podłączenie do 99 użytkowni
ków i mogącym współpracować z innymi 
systemami posiadającymi programy „Co-
bol" i „Fortran". Opisano doświadczenia 
z systemem banku danych w wydawnic
twie gazetowym, nowoczesnym ustawie
niem sprzedaży w wydawnictwie książek 
i czasopism oraz tendencje rozwojowe w 
tej dziedzinie. 

as 

• (es): FÜR REDAKTION UND S ATZ VER
ARBEITUNG: HARRIS-DATENSICHTSTA
TIONEN. Deutscher Drucker 1975 nr 5. S. 
2, 4, 6, ilustr. 5. 

Automatyzacja składu ściśle wiąże się 
z urządzeniami z ekranami kontrolnymi w 
formie czytników, służących do ujmowa
nia, kształtowania i zmieniania danych tek
stów i ogłoszeń. I to ostatnio stanowi cen
trum dyskusji, z których m. in. wynika, 
że zastosowanie czytników zmniejszyło ko
szty o około 29°/». Przedstawiono czytniki 
i ich rolę w systemach: „Harris 1100", „Har
ris 2200" do wykonywania ogłoszeń, „Har
ris 2500/50" dla dużych zakładów i gazet 
oraz „Harris 2500/20" — nowy system ujmo
wania i obróbki danych dla małych i śred
nich zakładów gazetowych oraz wydaw
nictw. 

as 
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Posiedzenie Rady Naukowej OBP 

12 listopada 1975 zebrała się w Kra
kowie Rada Naukowa Ośrodka Badań 
Prasoznawczych RSW „Prasa—Książ
ka—Ruch". Pod nieobecność przewod
niczącego Rady, rektora UJ prof, dra 
Mieczysława K a r a s i a obradom 
przewodniczył prof, dr Henryk M a r 
k i e w i c z z UJ. 

Sprawozdanie z dotychczasowej 
działalności Ośrodka w 1975 r. złożył 
dyrektor OBP, doe. dr hab. Walery 
P i s a r e k . Podkreślił szczególną wa
gę niektórych badań, jak „Korespon
dencje zagraniczne w polskiej prasie", 
„Prasa zakładowa: gazety jedno- czy 
wielozakładowe?", „Środki uatrakcyj
niania gazety i ich wpływ na czytel
nictwo". Poza planem obejmującym 
20 tematów OBP wykonał 6 ekspertyz 
na zlecenie wydawnictw i redakcji 
RSW. Sporo uwagi poświęcił też re
ferent nowej edycji (dotąd 2 tomy) 
międzynarodowej bibliografii adnoto-
wanej wiedzy o prasie, radiu i tv w 
krajach Europy środkowo-wschodniej, 
przygotowywanej na zlecenie UNE
SCO. 

Plan badawczy na rok 1976 przed
stawił sekretarz naukowy OBP, dr To
masz G o b a n - K l a s . Zwrócił szcze
gólną uwagę na temat „Poprawność 
informacyjna materiałów dziennikar
skich" i analizę „przeglądów prasy" w 
gazetach oraz dalsze planowane ba
dania zmierzające do bezpośredniego 
doskonalenia warsztatu dziennikar
skiego i pracy redakcji. Wśród innych 
podejmowanych zagadnień wymienił 
„Problematykę ekonomiczną w tele
wizji i prasie", „Zagadnienia obycza
jowe na łamach prasy codziennej oraz 
tygodników ilustrowanych", „Dyscy
plinę społeczną i dyscyplinę pracy na 
łamach dzienników i czasopism — 
konfrontacja materiałów dziennikar

skich z opiniami społecznymi". Oprócz 
prac wykonywanych systematycznie 
w ramach działalności pracowni 
Ośrodka, plan przewiduje 19 szczegó
łowych tematów badawczych. 

Dyskusję nad sprawozdaniem i no
wym planem zainaugurował dyrek
tor — red. naczelny Redakcji Analiz 
Prasowych ZG RSW, Jerzy Ł a z a r z . 
Oceniając pozytywnie przedstawiony 
plan, dodatkowo postulował podjęcie 
dalszych tematów wynikających z 
bieżących potrzeb polityczno-propa
gandowych a wiążących się z kon
frontacją prestiżu społecznego lan
sowanego w prasie i funkcjonują
cego w świadomości społecznej. W 
sprawie badań obejmujących również 
telewizję sugerował ścisłą kooperację 
z OBOPiSP przy PRiTV. 

Oceniając wysoko działalność OBP 
zwłaszcza w ostatnich dwóch latach, 
gdy w jego opracowaniach pojawiły 
się pewne nowé jakości, dyr. J. Ła
zarz sugerował opracowanie co roku 
jednego — dwóch ogólnych zestawów 
wniosków, dyrektyw dla praktycznej 
działalności wydawniczo-redakcyjnej 
rozsianych w wielu szczegółowych 
wynikach badań. Zaproponował też 
w związku z nowym 5-letnim pla
nem społeczno-gospodarczego rozwoju 
kraju opracowanie kilkuletniego per
spektywicznego planu Ośrodka. 

Minister prof, dr Kazimierz К ą-
k o 1 skoncentrował się na zwiększe
niu efektywności badań poprzez po
dejmowanie w analizach przede wszy
stkim problemów jakości materiałów 
dziennikarskich (argumentacja, styl 
itp.) i sprawdzanie ich odbioru przez 
czytelników. Szczególnie odniósł to do 
takich tematów jak problematyka 
ekonomiczna w prasie i tv, dyscypli
na społeczna i dyscyplina pracy, za-

13« 
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gadnienia obyczajowe, przeglądy pra
sy, opinie załóg przemysłowych o pu
blikacjach poświęconych ich zakła
dom. 

Prof. dr hab. Józef К ą d z i e 1 s к i 
z WSNS w Warszawie podkreślił ope
ratywność nielicznego zespołu pra
cowników i współpracowników Ośrod
ka i szczególnie cenne wydawnictwa 
z dokumentacją badań prasoznaw-
czych w krajach Europy środkowo
wschodniej. Przychylił się do koncep
cji przedstawiania Radzie planu wie
loletniego i sprawozdania z jego bie
żącej realizacji. Plan na rok 1976 oce
nił jako ciekawy, ale nasuwający 
pewną obawę jednostronności, sfor
malizowania pewnych tematów. Su
gerował wzbogacenie dotychczas sto
sowanych metod badawczych np. ob
serwacją uczestniczącą, by nie po
paść w rutynę metodologiczną. 

Doc. dr hab. Tadeusz K u p i s 
(Wydz. Dziennikarstwa i Nauk Poli
tycznych UW) zaakcentował, że w 20-
-letnim okresie Ośrodek wykonał 
wiele cennych opracowań, a niektóre 
z nich mają trwałą wartość dla śro
dowisk wydawniczo-dziennikarskich. 
Podobnie jak przedmówcy krytycznie 
ustosunkował się do formy przedsta
wiania planów nie dość precyzyjnie 
określających zamierzenia badawcze, 
co szczegółowo umotywował. Mimo 
uwag krytycznych ogólnie plan tema
tyczny uznał za interesujący. 

Doc. dr hab. Andrzej S1 i s z (Wydz. 
Dziennikarstwa i Nauk Politycznych 
UW) także wysoko ocenił działalność 
i dorobek Ośrodka. Wyraził pogląd, że 
obecnie trzeba już podjąć wysiłki w 
celu integracji wszystkich badań pra-
soznawczych w kraju, opracowanie 
wspólnego planu i wyznaczenie w nim 
szczegółowych kierunków poszczegól
nym instytutom, ośrodkom badaw
czym i uniwersyteckim. Inicjatorem 
takiej koordynacji powinien być wła
śnie OBP. 

Jeśli chodzi o plan, to powinna się 
w nim odbijać świadomość zmian za
chodzących w całym dziennikarstwie 
socjalistycznym, pojmowania aktual
nych zadań propagandowo-politycz-
nych przez dziennikarzy. Poszczegól
nym tematom zarzucił sformułowania 
zbyt szerokie bądź odwrotnie — za 
wąskie. Zaproponował podjęcie w 
przyszłości kilku ważnych problemów, 
m. in. jak zmniejszona częstotliwość 
wydawania dzienników odbiła się na 
informacyjności, analizę funkcjono
wania krytyki prasowej. 

Dr Zbigniew T e m p s к i, sekre
tarz generalny SDP, zaczął swą wy
powiedź od wskazania na konieczność 
elastycznego realizowania planów — 
ostatecznego kształtowania tematów 
zależnie od bieżących aktualiów po
litycznych. Z okazji 20-lecia Ośrodka 
warto by dokonać bilansu jego dorob
ku w celu wrócenia do niektórych 
tematów i porównania obecnego sta
nu z wynikami sprzed lat. Odnośnie 
do niektórych tematów i wydawnictw 
sugerował ich uzupełnianie obrazem 
sytuacji w innych krajach. Wytknął 
Ośrodkowi pomijanie spraw ekonomi
ki praso wo-wydawniczej, co prędzej 
czy później odbije się niekorzystnie 
na całym naszym prasoznawstwie. Dr 
Tempski zaproponował wykorzystanie 
niedawno utworzonego Klubu Praso-
znawczego SDP jako forum dla prze
dyskutowania wielu wyników badaw
czych, także w trakcie ich realizacji. 

I wiceprezes ZG RSW „Prasa-
Książka-Ruch" Wiesław B e k stwier
dził, że wiele opracowań Ośrodka do
starcza Zarządowi Głównemu cen
nych informacji. Podkreślił koniecz
ność dalszego zwiększania więzi ce
lów naukowych z bieżącą praktyką. 
Przede wszystkim wskazał na potrze
bę porównawczych badań nad spo
sobem przeprowadzania wielkich kam
panii propagandowych w okresie zjaz
dów Partii, wyborów do Sejmu i rad 
narodowych. Reforma administracyj
nego podziału kraju wysuwa proble
matykę obecnego profilu i odbioru 
prasy lokalnej. W planie tematycz
nym skrytykował zaniechanie badań 
nad książkami społeczno-polityczny
mi i ich propagowaniem. Pożyteczny 
byłby też sondaż zmian autorskich 
zachodzących wśród publicystów, lan
sowania nowych nazwisk. Wypowiedź 
swą zakończył wątpliwością, czy roz
powszechnienie wyników badań OBP 
jest wystarczające. 

Prof. Henryk M a r k i e w i c z wy
raził żal, że Ośrodek całkowicie po
mija w swych badaniach problematy
kę gatunków dziennikarskich oraz 
kulturalną, którą w naszej prasie oce
nił nader krytycznie. 

Odpowiadając dyskutantom dyr. W. 
P i s a r e k wyjaśnił, że podjęcie do
datkowych tematów zmusi do zanie
chania innych przewidywanych w 
planie. Jego ostateczny kształt zosta
nie zatwierdzony przez Zarząd Głów
ny RSW, na którego posiedzenie 
wszystkie wysunięte przez Radę pro
pozycje zostaną oczywiście przeka-
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zane. W planach z poszczególnych 
lat występują stałe wątki; błędem 
jest, że w przedstawianych Radzie 
materiałach nie nawiązuje się do 
przyjętego ongiś planu na lata 1974— 
1976. Kierownictwo Ośrodka także 
widzi konieczność opracowania kolej
nego planu wieloletniego obejmują
cego nową 5-latkę. 

Prof. H. M a r k i e w i c z stwier
dził, że przebieg dyskusji prowadzi do 
wniosku, iż Rada przyjmuje przed
stawione sprawozdanie oraz plan z 
zaleceniem uzupełnienia go tematami 
uznanymi za szczególnie ważne. 

Teoretyczne i metodologiczne re
fleksje w ramach badań nad maso
wym komunikowaniem uprawiane są 
na marginesie zasadniczych studiów 
nad prasą, radiem i telewizją. Ich 
niedostatek odczuwano przez długie 
lata w badaniach amerykańskich, 
skarżyli się na ten brak uczeni bry
tyjscy, jak też trapiło to prasoznaw-
ców socjalistycznych, co wyrażali na 
różnych konferencjach. Chodzi przy 
tym o ten nurt refleksji, który bez
pośrednio wyrasta na gruncie prowa
dzonych badań, nie zaś o naukową 
eseistykę, uprawianą w każdym kra
ju, a której niewyczerpanym źródłem 
i na naszym rynku jest myśl francu
ska. 

W krajach, gdzie badania nad me
diami prowadzone są głównie przez 
psychologów, na forum ich stowarzy
szeń naukowych napotykamy sesje i 
konferencje poświęcone sprawom tych 
badań i przynoszące szersze spojrze
nia na badane zjawiska. W Polsce nie 
psychologia, lecz socjologia jest głów
nym dostarczycielem kadr badaw
czych i to, co one produkują, zalicza 
się do dorobku tej nauki. Nic więc 
dziwnego, że właśnie Polskie Towa
rzystwo Socjologiczne włączyło socjo
logiczne problemy masowego komu
nikowania do programu swego kolej
nego V Zjazdu. Impreza ta, początko
wo planowana na wrzesień 1975, zrzą
dzeniami losu zmienia swój termin 
na coraz odleglejszy, wobec czego po-

Dyr. W. P i s a r e k zreferował 
przygotowania do międzynarodowej 
konferencji naukowej organizowanej 
z okazji 20-lecia OBP. Przewiduje się 
wydanie tomu z materiałami z kon
ferencji w językach rosyjskim i an
gielskim. 

Rada jednomyślnie postanowiła 
przesunąć na stanowiska starszych 
asystentów: mgr Marię P a l u c h z 
Pracowni Analiz Zawartości i mgr 
Teresę T u r l i k - M a r e c k ą z Pra
cowni Badań nad Odbiorem Prasy. 

Paweł Dubiel 

stanowiono odbyć posiedzenia tych 
sekcji i grup roboczych, których pra
ce przygotowawcze były dostatecznie 
zaawansowane. Stąd też organizatorzy 
jednej z sekcji zjazdowych, dr Stefan 
S z o s t k i e w i c z i niżej podpisany, 
stali się organizatorami tej konferen
cji, której patronowało Polskie To
warzystwo Socjologiczne, a lokalu 
użyczył krakowski oddział Polskiego 
Instytutu Spraw Międzynarodowych. 

Konferencja, zgodnie ze swymi za
łożeniami, nie była poświęcona jedne
mu problemowi naukowemu. Przeciw
nie, postanowiono, by osoby pragnące 
w niej uczestniczyć zgłosiły jako re
feraty bądź komunikaty głosy o spra
wach, które aktualnie mają na war
sztacie, z tym jednak, że starano się 
unikać takich wyników empirycznych, 
które stanowią przykłady badań ru
tynowych, podkreślając w zapowie
dziach konferencji, by dział ten przy
niósł jakieś istotnie nowe i oryginal
ne propozycje badań. 

Krakowska konferencja zgromadzi
ła 27 referentów i dyskutantów z 
czterech ośrodków akademickich 
(Krakowa, Warszawy, Łodzi i Lubli
na), w tym przedstawicieli Ośrodka 
Badań Prasoznawczych, Ośrodka Ba
dania Opinii Publicznej i Studiów 
Programowych przy Polskim Radio 
i Telewizji, Instytutu Kultury oraz 
Wydz. Dziennikarstwa UW. 

Pierwszy dzień obrad poświęcono 
głównie problemom teoretycznym. 

Socjologiczne problemy masowego komunikowania. 
Konferencja PTS w Krakowie 

25—26 X 1975 
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Otworzył go tekst doc. dra hato. 
Walerego P i s a r k a (odczytany pod 
nieobecność autora przez mgr Barba
rę Kolowcę) p t „O pojęciu funkcji 
w prasoznawstwie". Autor podjął pró
bę określenia pojęcia funkcji w ba
daniach nad masowymi środkami ko
munikowania. Pomijając rozległą pro
blematykę funkcji, dyskutowaną przez 
kierunek funkcjonalny w socjologii 
i etnologii, ukazał W. Pisarek różne 
sposoby użycia tego pojęcia w bada
niach masowego komunikowania oraz 
językoznawstwie, odwołując się za
równo do naukowych jak i potocz
nych znaczeń tego terminu. Podejście 
autora jest typowo proeesualistyczne, 
funkcja w jego rozumieniu to bar
dziej proces funkcjonowania niż jego 
rezultat, jak to przyjęto w studiach 
funkcjonalnych. Podejście to meto
dologicznie interesujące, rodzi jednak 
trudności dynamicznego opisu funk
cjonowania. Autor ich nie rozwiązał — 
temu poświęcić ma dalsze swoje pra
ce, będące kontynuacją referatu — 
lecz starał się uporządkować dotych
czasowe znaczenia i poddać je dysku
sji. Z zadania tego wywiązał się zna
komicie, wywołał bowiem wymianę 
zdań, wśród których przeważały gło
sy dotyczące metodologicznego znacze
nia pojęcia funkcji w nauce oraz pro
blemu posługiwania się tym termi
nem wobec zjawisk masowego komu
nikowania. 

Drugim referentem był dr Tomasz 
G o b a n - К 1 a s. Jego wystąpienie 
p t „Modele procesu komunikowania. 
Przegląd i analiza" przyniosło cha
rakterystykę 17 dających się graficz
nie zobrazować modeli procesu ko
munikowania, z których najstarszy 
pochodził z drugiej połowy zeszłego 
stulecia, a najnowsze z ostatnich pu
blikacji zachodnich. Naczelne pyta
nia, jakie postawił sobie referent, to 
w jakim stopniu modele te stanowić 
mogą charakterystykę procesu komu
nikowania w społeczeństwie polskim? 
Pytanie to pozostało bez odpowiedzi. 
Dyskusja ogniskowała się wokół pro
blemu naukowego sensu tych modeli, 
ich źródeł ontologicznych i metodo
logicznych. Postulowano analizę tych 
modeli ze względu na mechanizmy 
działania ludzkiego, które one zakła
dają (doc. Ryszard D y o n i z i a k ) , 
jak i dalsze prowadzenie tego rodza
ju studiów (doc. Aleksander K u 
m o r ) . 

Po południu prof. hab. Krystyna 
P i s a r k o w a przedstawiła referat 

pt. „Językowe wykładniki stereoty
pu". Autorka, opierając się na swoich 
doświadczeniach badawczych ze stu
diów nad stereotypami narodowymi, 
prowadzonych zarówno metodą ana
lizy materiału słownikowego, jak i 
przy pomocy społecznych badań em
pirycznych, podzieliła się swymi uwa
gami na temat trudności warsztato
wych. Naczelnym wnioskiem tego wy
stąpienia było uprawnienie podejścia 
językoznawczego oraz metody anali
zy słowników w badaniach nad stere
otypami. 

Mgr Tomasz J a w o r s k i w refe
racie pt. „Stereotypy w oddziaływa
niu propagandowym" starał się uka
zać możliwości manipulowania stereo
typami za pomocą masowych środków 
komunikowania. Uwzględniając moż
liwość pozytywnego działania stereo
typów, proponował on również spo
soby przezwyciężania stereotypów ne
gatywnych i tworzenia w ich miejsce, 
jak to określił, obrazów pożądanych. 

Długotrwała dyskusja nad tymi 
dwoma wystąpieniami zrekapitulowa-
na być może następującymi wnioska
mi: a) istnieje potrzeba określenia 
roli stereotypu w ludzkim poznaniu, i 
b) określenia relacji stereotypu wobec 
pojęć postawy i uprzedzeń etnicznych; 
c) analiza słownikowa stereotypów 
stanowić może jeden ze sposobów ich 
poznania, lecz wówczas konieczna jest 
weryfikacja tak określonych pojęć 
przez odwołanie się do pojmowań po
tocznych. 

Drugi dzień obrad otworzył referat 
dr Janiny F r e n t z e l - Z a g ó r -
s к i e j pt. „Uwagi o autoselekcji w 
badaniach nad wpływem środków ma
sowego komunikowania". Autorka, 
opierając się na studiach empirycz
nych prowadzonych wespół z mgr 
Anną W y k ą , ukazała zależności mię
dzy postawami wobec bohaterów pro
gramów telewizyjnych a faktem, czy 
respondent dobrowolnie czy też w 
sposób „przymuszony" (przez uczest
niczenie w badaniach) udziela odpo
wiedzi. Ten interesujący materiał do
tyczy ważnego dla badań nad skutka
mi masowego komunikowania zagad
nienia metodologicznego: różnic w 
odpowiedziach danych w warunkach 
naturalnych i w warunkach bada
nia laboratoryjnego. Kontynuacja tej 
problematyki jest konieczna. 

Mgr Paweł D u b i e l mówił o „Po
prawności analiz zawartości współ
czesnej prasy polskiej". Ukazując ty
py błędów popełnianych w analizach, 
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dążył do odpowiedzi na pytanie o 
wartość poznawczą tych prac. Następ
nie dr Jerzy M i k u ł o w s k i P o 
m o r s k i mówił o „Badaniach nad 
odbiorcą prasy w Polsce (w poszuki
waniu założeń teoretycznych"). Kieru
jąc się dyrektywami płynącymi ze 
stuidiów nad socjologią wiedzy, autor 
starał się ukazać, jakie założenia teo
retyczne przyświecały badaczom pol
skim w ciągu 18 lat prowadzonych 
przez nich studiów. (Obydwa teksty 
zna czytelnik z publikacji w Zeszy
tach Prasoznawczych nr 65). 

W ostatnim wystąpieniu dotyczą
cym tej prasoznawczej problematyki 
mgr Henryk S i w e k przedstawił re
ferat pt. „Analiza zawartości a bada
nia odbioru w prasoznawstwie pol
skim", ukazując, jak wyniki tych 
dwu typów badań próbuje się godzić 
w studiach Ośrodka. 

W związku z nieobecnością auto
rek, dr Stefan Szostkiewicz omówił 
trzy referaty przygotowane przez 
OBPiSP: mgr Haliny Z a l e w s k i e j 
p t „Funkcje radia i telewizji we 
współczesnym społeczeństwie pol
skim", stanowiące kompendium aktu
alnych wyników, mgr Janiny K o 
b e i „Z badań nad rozrywkową funk
cją radia i telewizji" oraz mgr Ewy 
S i e r z p u t o w s k i e j „Oglądanie te
lewizji". Ten ostatni materiał zasłu
guje na szczególną uwagę. Stanowi on 
próbę empirycznego rozszyfrowania 
znaczenia deklaracji odbiorców na te
mat oglądania przez nich telewizji. 

Posługując się techniką weryfikacji 
takich deklaracji in situ ukazała au
torka ich rozbieżność z rzeczywistą 
praktyką odbioru. Pisze ona: „Przy
padki uważnego oglądania programów 
stanowiły 55°/o ogółu sytuacji, gdy 
respondenci byli obecni podczas emi
sji (mieli włączony aparat i nie spali 
w tym czasie), natomiast deklaracje 
oglądania wystąpiły w 65i0/o takich 
sytuacji". 

Na zakończenie konferencji zebra
ni wyrazili zgodnie potrzebę regular
nych spotkań tego typu, wobec cze
go wyłoniono trzyosobową grupę or
ganizatorów (dr S. S z o s t k i e w i c z , 
dr J. F r e n t z e l - Z a g ó r s k a , dr 
J. M i k u ł o w s k i P o m o r s k i ) , 
która już podjęła kroki w celu po
wołania do życia Sekcji Socjologii 
Masowego Komunikowania przy Za
rządzie Głównym Polskiego Towarzy
stwa Socjologicznego. 

Z obrad krakowskich wynika, że 
przyszłe spotkania należałoby poświę
cić następującym tematom: 1. masowe 
środki komunikowania a postawy (po
jęcie efektu masowego komunikowa
nia), 2. wartości wskaźników w bada
niach nad masowym komunikowa
niem, 3. praktyczna użyteczność ba
dań nad masowym komunikowaniem, 
4. wartość modeli komunikowania w 
badaniach polskich, 5. próba charak
terystyki polskich badań nad maso
wym komunikowaniem. 

Jerzy Pomorski 

Konferencja dziekanów wydziałów dziennikarstwa 

Międzynarodowa konferencja kie
rowników placówek kształcenia dzien
nikarzy z krajów socjalistycznych, 
która się odbywała w Moskwie w 
dniach 20—27 października 1975, zgro
madziła — oprócz liczącej 23 osoby 
grupy wykładowców dziennikarstwa z 
uniwersytetów moskiewskiego i le-
ningradziekgo oraz Akademii Nauk 
Społecznych z prof. J. N. Z a s u r-
s k i m na czele — 14 przedstawicieli 
z 7 krajów. Konferencję zorganizował 
Wydział Dziennikarstwa Moskiew
skiego Uniwersytetu im. Łomonoso
wa. 

Wśród uczestników zagranicznych 
znalazło się po trzech przedstawicieli 

z Bułgarii (prof. S. В. S t a n с z e w, 
dr M. M. I w a n o w i doc. F. L. P a-
n a j o t o w ) , z NRD (prof. E. D li
s i s к a, prof. G. H e i d o r n i doc. W. 
В ö t t g e r ) i z Polski (doc B. G o 
ł ę b i o w s k i , doc. W. P i s a r e k i 
doc. A. S1 i s z), dwóch przedstawicieli 
z Czechosłowacji (prof. W. H u d e c 
z Pragi i prof. F. R u t t k a y z Bra
tysławy) oraz po jednym z Kuby 
(prof. Nuria N u i r y), Mongolii (doc. 
M u n c h ż a r g a ł ) i Węgier (J. P a -
s z t o r). 

Celem konferencji było doskonale
nie procesu kształcenia kadr dzien
nikarskich w krajach socjalistycz
nych. Służyła temu wymiana infor-
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Uczestnicy Międzynarodowej Konferencji Dziekanów i Dyrektorów Wydziałów i Instytu
tów Dziennikarstwa Krajów Socjalistycznych. Od lewej: doc. B. Gołębiowski, J. Pasztor 
z Budapesztu, doc. W. Pisarek, doc. A. Slisz, prof. F. Ruttkay z Bratysławy, prof. J. Za-
surski z Moskwy, prof. S. Stanczew z Sofii, prof. N. Nuiry, prof. W. Hudec z Pragi, 
doc. M. Munchżargał z Ułan-Bator, prof. G. Heidorn z Rostoku, A. N. Burmistienko 
z Moskwy. 

macji o programach nauczania, pla
nach badawczych i działalności do
kumentacyjnej. Omówiono również 
możliwości rozszerzenia i pogłębie
nia współpracy zarówno całej wspól
noty socjalistycznej, jak i w zakre
sie dwustronnych umów. Punkt wyj
ścia i ogólne ramy obrad stanowiły 
uchwały komitetów centralnych po
szczególnych partii w sprawie kształ
cenia dziennikarzy, a przede wszyst
kim Uchwała КС KPZR „O środkach 
poprawy kształcenia i dokształcania 
kadr dziennikarskich" ze stycznia 
1975. W dyskusji na temat współpra
cy między krajami RWPG, nawiązu
jąc do spotkań przywódców partii, 
ministrów szkolnictwa wyższego i 
rektorów wyższych uczelni, podkre
ślano potrzebę ideologicznej integra
cji. Ta współpraca powinna znaleźć 
wyraz w organizowaniu konferencji 
międzynarodowych, w wymianie wy
kładowców i studentów, uzgadnianiu 
planów nauczania, wydawaniu pod
ręczników, wspólnym przygotowywa
niu opracowań monograficznych, w 
prowadzeniu wspólnych badań oraz 
w wymianie informacji i dokumenta
cji. 

W kształceniu dziennikarzy — jak 
zwracało uwagę wielu uczestników 
konferencji — należy położyć szcze
gólny nacisk na doskonalenie naucza
nia ekonomii politycznej, materializ
mu dialektycznego i historycznego 
oraz historii ruchu komunistycznego 
i robotniczego, aby studenci przyswo
ili sobie światopogląd marksistowski. 

Za podstawę wykształcenia dzien
nikarskiego uznano wykształcenie hu
manistyczne uzupełnione elementami 
specjalizacji m. in. w zakresie ekono
miki przemysłu i rolnictwa, kultury i 
nauki, a także wiedzą o technicznych 
aspektach rozpowszechniania infor
macji. Ponadto należy w programach 
nauczania uwzględniać krytykę ideo
logii burżuazyjnej oraz krytykę teo
rii, praktyki i metod burżuazyjnego 
dziennikarstwa. 

Jako osobny problem potraktowa
no doskonalenie kadr wykładowców 
dziennikarstwa. Za najlepsze rozwią
zanie w tym zakresie uznano przyj
mowanie na studia doktoranckie 
dziennikarzy z kilkuletnią praktyką 
zawodową w prasie, radiu lub tele
wizji. Wykładowcy dziennikarstwa, 
którzy nie pracowali jako dzienni-
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karze, powinni odbyć praktykę w re
dakcjach. 

Postanowiono zorganizować mię
dzynarodowy konkurs dla studentów 
na pracę naukową z zakresu dzien
nikarstwa, wychodząc z założenia, że 
przyswojenie sobie metod i technik 
badawczych przydaje się współczesne
mu dziennikarzowi. Zwrócono uwagę 
na celowość i potrzebę nauki języ
ków krajów socjalistycznych. Ważną 
rolę w tym zakresie odegrałyby kur
sy organizowane w poszczególnych 
krajach na wzór kursów języka ro
syjskiego, jakie corocznie organizuje 
w Moskwie Związek Dziennikarzy 
ZSRR. 

Ponadto omawiano problemy do
boru kandydatów na studia dzien
nikarskie i doskonalenia zawodowe
go pracujących dziennikarzy. Uzgod
niono, że wszystkie programy naucza
nia dziennikarstwa powinny uwzględ
niać oprócz wyżej wymienionych 3 
ogólne przedmioty: marksistowsko-le
ninowską naukę o prasie, historię 
dziennikarstwa krajów socjalistycz
nych oraz krytykę teorii, praktyki i 

W dniach cd 8 do 10 października 
1975 odbyła się w Lipsku międzyna
rodowa konferencja naukowa na te
mat młodzieży. Zorganizował ją du
żym nakładem sił i środków lipski 
Instytut Badań nad Młodzieżą (Zen
tralinstitut für Jugendforschung) 
wspólnie z Komitetem Centralnym 
FDJ, uczestniczyli w niej przedstawi
ciele ośmiu krajów socjalistycznych, 
reprezentujący świat nauki i organi
zacje młodzieżowe. Udział działaczy 
ruchu młodzieżowego podkreślił mo
tyw związków nauki z praktyką i na
dał konferencji swoisty charakter. 

Z Polski na konferencję przyje
chali: prof, dr Antoni R a j к i e w i с z, 
p ro l dr Stanisław M i k a , doc. dr 
Krzysztof P r z e c ł a w s k i i dr Te
resa O p o l s k a reprezentujący war
szawski Instytut Badań nad Młodzie
żą, prof, dr Heliodor M u s z y ń s k i 
z Instytutu Badań Pedagogicznych, 
doc dr Mikołaj K o z a k i e w i c z z 
IRWiR PAN, a także niżej podpisany, 
reprezentujący Ośrodek Badań Pra-
soznawczych w Krakowie. 

metod burżuazyjnego dziennikarstwa 
i burżuazyjnej propagandy. Jako po
moce naukowe do tych przedmiotów 
należy przygotować wspólnie odpo
wiednie podręczniki. 

Na zakończenie postanowiono, że 
następne konferencje kierowników 
placówek kształcenia dziennikarzy od
będą się w grudniu 1976 w Lipsku 
(zgodnie z wnioskiem prof. E. D u s i -
s к i) i w 1977 r. w Pradze (zgodnie 
z wnioskiem prof. U. H u d c a ) . 

Konferencja moskiewska stanowiła 
kontynuację spotkania kierowników 
placówek kształcenia dziennikarzy z 
krajów socjalistycznych, które odbyło 
się w Warszawie w kwietniu 1972. Do 
podjętych wówczas postanowień na
wiązuje końcowy dokument konferen
cji moskiewskiej, przyjęty jednogło
śnie przez wszystkich uczestników. 

Materiały z tejże konferencji — a 
w szczególności teksty referatów i 
programy studiów dziennikarskich z 
poszczególnych krajów — wyda Uni
wersytet Moskiewski w formie 
książki. 

Walery Pisarek 

Konferencja odbywała się pod ha
słem: „Podstawowe problemy rozwo
ju osobowości socjalistycznej młodych 
robotników, uczniów i studentów", a 
że temat to szeroki i ogólny, nad bar
dziej szczegółowymi problemami dy
skutowano w sześciu sekcjach. O roz
miarach k o n f e r e n c j i świadczy 
liczba wygłoszonych referatów i ko
munikatów — było ich prawie 80, z 
tego blisko 80 wygłosili zagraniczni 
goście. 

Wstępny referat na sesji plenarnej 
wygłosił dyrektor lipskiego Instytutu 
prof, dr Walter F r i e d r i c h , przed
stawiając teoretyczne i metodologicz
ne aspekty badań nad młodzieżą w 
NRD. Z obszernego referatu prof. 
Friedricha, wyczerpująco przedsta
wiającego obraz badań nad młodzie
żą, zacytujemy generalnie sformuło
wane zadania na przyszłość i postu
laty dla badaczy i praktyków zara
zem: 
— Konieczna jest intensyfikacja pra

cy ideologicznej i teoretycznej, a 
tym samym: 

Międzynarodowa konferencja na temat młodzieży 
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— Intensyfikacja badań warunków i 
prawidłowości procesu rozwoju 
osobowości młodych ludzi. Wiele 
uwagi należy poświęcić złożonym 
współzależnościom takich czyn
ników determinujących ów roz
wój, jak: praca, wykształcenie, or
ganizacje młodzieżowe, masowe 
środki przekazu, rodzina i inne. 

— Należy w jeszcze większym stop
niu dążyć do poznania rzeczywi
stych zachowań młodzieży. 

— Należy w tym celu stosować w 
większym stopniu badania ekspe
rymentalne i przykładać większą 
wagę do powtarzalności badań. 

Następnie zabrał głos sekretarz КС 
FDJ Günter S c h n e i d e r wskazując 
m. in. na potrzebę badań nad mło
dzieżą i ich dużą przydatność w pra
cy organizacji młodzieżowych. Po nim 
zabierali kolejno głos przedstawiciele 
zagranicznych delegacji przedstawia
jąc co ciekawsze problemy badawcze 
i kreśląc obraz młodzieży w swoich 
krajach. 

W sześciu poszczególnych sekcjach 
referaty i dyskusje koncentrowały się 
wokół zagadnień teoretyczno-metodo-
logicznych, ideologii socjalistycznej, 
pracy, kształcenia i rodziny; wszyst
ko w związku z młodzieżą. Zajmie
my się tu, w skrócie oczywiście, pra
cą sekcji piątej, obradującej pod ha
słem: „Młodzież i komunikowanie ma
sowe — młodzież i czas wolny". 

Obrady sekcji sprawnie prowadził 
dr Lothar В i s к у z lipskiego Insty
tutu Badań nad Młodzieżą (ZIJ), i on 
też wygłosił wstępny referat o roz
woju socjalistycznej osobowości mło
dych ludzi w czasie wolnym. Zacytu
jemy z tego referatu kilka fragmen
tów, do których zarówno w dyskusji, 
jak i w innych referatach często wra
cano. Zainteresowania młodych lu
dzi — powiedział dr Bisky — nie są 
izolowane wzajemnie, lecz wręcz prze
ciwnie: są ściśle powiązane i wza
jemnie na siebie wpływają. Aktyw
ność w jednej dziedzinie kultury 
oznacza prawie zawsze aktywność 
również w innych dziedzinach, co za
uważyć można choćby na przykładzie 
odbioru środków przekazu. 

Badania zainteresowań ze sfery 
czasu wolnego i badania zachowań w 
czasie wolnym wskazują na ich zależ
ność od sfery pracy i stylu życia. 
Bisky postuluje badanie wykorzysta
nia czasu wolnego jako ekspresji oso
bowości i jej kształtowania zarazem. 

Ważny jest tu także system wartości 
młodych ludzi. 

Wpływ sposobów organizowania 
czasu wolnego i w tym wpływ ma
sowych środków przekazu na rozwój 
osobowości młodych robotników i stu
dentów jest procesem złożonym, war
to by się pokusić o określenie udzia
łu poszczególnych czynności czasu 
wolnego w tym procesie i ich współ
zależności. Tymczasem istnieje pe
wien rozziew między badaniami bud
żetu czasu, badaniami sportu i tury
styki, badaniami uczestnictwa w kul
turze i badaniami odbioru i wpływu 
środków przekazu, a przecież izolo
wanie wyliczonych czynników nie ma 
uzasadnienia. Należy zatem dążyć do 
korelacji wzajemnych, do ustalenia 
wpływu tych czynników na osobo
wość. Właśnie ustalenie wpływu jest 
najtrudniejszym zadaniem, a zarazem 
zadaniem najniezbędniejszym. Trudno 
tu o generalizacje — stwierdził dr Bi
sky — niemniej z badań czytelnictwa 
artykułów prasowych, analizy róż
nych form agitacji i propagandy, a 
także badań odbioru filmów wynika, 
że wpływ taki istnieje. Wprawdzie 
wzmacnia on raczej, niż zmienia ist
niejące postawy, ale suma wpływów, 
poszczególne „małe" zmiany składają 
się na potężne oddziaływanie całego 
systemu komunikowania, którego nie 
można lekceważyć. Ważne są badania 
dotyczące warunków oddziaływania, 
tj. takich czynników, jak jakość (za
równo treści, jak i formy) przekazu, 
a także stanu istniejących postaw — 
tych, które przekaz ma zmieniać lub 
wzmacniać. 

Wspomniany przez dr Bisky'ego 
rozziew między badaniami poszczegól
nych sfer czasu wolnego dał się zau
ważyć w dalszych pracach sekcji. 
Część referatów dotyczyła budżetu 
czasu i aktywności kulturalnej mło
dzieży, jak np. referat dra M. S i m 
k a z Instytutu Badań nad Kulturą z 
Pragi czy też referat dra W. G e i e r a 
z lipskiego Instytutu Badań nad Mło
dzieżą. Inne, jak wystąpienie dra P. 
S a n t h a z Węgierskiej Akademii 
Nauk i referat dr E. H o f f m a n n z 
Berlina zajmowały się zagadnieniem 
kształcenia młodzieży w czasie wol
nym. Jeszcze inny aspekt czasu wol
nego przedstawił w swoim referacie 
doc. dr K. P r z e с ł a w s k i , zajmu
jąc się rolą turystyki jako czynnika 
rozwoju osobowości młodzieży. 

Wreszcie, najliczniejsza grupa refe
ratów dotyczyła masowych środków 
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przekazu, ich odbioru i wpływu. Bar
dzo interesujące badania lipskiego in
stytutu dotyczące oddziaływania ma
sowych środków przekazu (w tym m. 
in. prasy, radia i filmów) przedsta
wiali kolejno jego pracownicy: H. 
G e г i s с h, A. W e i s , D. W i e d e 
m a n n . Profesor dr I. R а с z u к z 
moskiewskiego Instytutu Teorii i Hi
storii Filmu mówił interesująco o 
socjologicznych badaniach odbioru fil
mów przez młodzież w ZSRR, a ni
żej podpisany zajął się w swym wy

stąpieniu skutecznością oddziaływania 
prasy młodzieżowej. 

Konferencję zakończyło podsumo
wujące spotkanie plenarne, na któ
rym poszczególne sekcje relacjonowa
ły swoje prace. Bezspornym pozytyw
nym wynikiem konferencji była moż
liwość międzynarodowej konfrontacji 
wyników badań i technik badaw
czych, realizowana zarówno za sto
łem konferencyjnym, jak i w kulua
rach. 

Andrzej Rusinek 

Seminarium w Zaborowie 

Spotkań redaktorów-praktyków z 
prasoznawcami — badaczami prasy 
nigdy nie jest zbyt wiele, toteż po
chwalić należy inicjatywę Młodzieżo
wej Agencji Wydawniczej, która zor
ganizowała w Zaborowie koło War
szawy w dniach 15—16 listopada 1975 
seminarium dla takiego właśnie gro
na, poświęcone zagadnieniom czytel
nika prasy młodzieżowej, a także po
stawom i poglądom młodzieży. 

Seminarium pozwoliło na przedsta
wienie wyników prac badawczych Za
kładu Badań Czytelnictwa MAW i 
dało okazję poznania możliwości ba
dawczych, struktury i form działa
nia tej młodej, bo dopiero od półtora 
roku działającej placówki. Ogólnego 
przedstawienia Zakładu Badań Czy
telnictwa dokonał dyrektor MAW, 
Antoni S o l a r z . Natomiast szczegó
łowych informacji udzielali kolejno 
pracownicy Zakładu; i tak Hanna 
Ł o z o w s k a zaznajomiła obecnych 
ze strukturą i formami działania sie
ci ankieterów społecznych, zorganizo
wanej przez ZBC i wykorzystywanej 
w badaniach tej placówki. Kilka słów 
chciałbym poświęcić tej sieci, ze 
względu na jej nietypowość; miano
wicie wykorzystano w niej uczniów 
ostatnich klas szkół ponadpodstawo
wych (przeszło 200) dobranych tak, 
by zapewniony był kontakt z każ
dym regionem kraju. W każdej z tych 
szkół działa od 20 do 25 osób pod 
kierownictwem nauczycieli-instrukto-
rów, szkolonych przez pracowników 
ZBC. Szybkość działania tej sieci, jej 
opłacalność nie podlegają dyskusji i 
jeśli uda się jeszcze zminimalizować 
specyficzny efekt ankieterski, który 
może wynikać z nakładania relacji 

nauczyciel — uczeń na pracę mło
dych ankieterów, będzie to bardzo 
dobre narzędzie badawcze, nadające 
się zwłaszcza do wykonywania szyb
kich sondaży. 

„Społeczno-demograficzna charak
terystyka kręgów czytelniczych prasy 
młodzieżowej" — pod takim tytułem 
dr Ryszard K a l b a r c z y k przedsta
wił wyniki badań przeprowadzonych 
przez ankieterów GUS na zlecenie 
MAW w 1974 roku. Zasięgi czytelnic
twa czasopism młodzieżowych są 
zbieżne z wynikami badań prowadzo
nych przez Ośrodek Badań Praso-
znawczych w tym samym mniej wię
cej okresie. Wreszcie, mgr Michał 
W o j e w o d a przedstawił „Opinie 
czytelników o zawartości i formach 
prezentacji problematyki poruszanej 
w prasie wydawanej przez MAW", a 
mgr Małgorzata P r z y b o ś w przed
stawionym komunikacie dokonała 
próby porównawczego zestawienia 
oczekiwań czytelniczych z zawartością 
tematyczną czasopism młodzieżowych. 

Dyskusja, w której udział wzięło 
wiele osób (z braku miejsca trudno 
wymienić dyskutantów; przepraszam, 
ale pozwoliłem sobie połączyć w 
jedno głos praktyków) wykazała po
trzebę badań prasoznawczych. Była 
też o tyle cenna dla organizatorów 
spotkania, że zawierała wiele postu
latów badawczych i nawet konkret
nych propozycji tematycznych. Przy
datność badań dla prafetyki redakcyj
nej, wykorzystanie tych badań, rozu
miane jako trudne ale potrzebne 
przedsięwzięcie, problem potwierdze
nia intuicyjnego wyczucia przez wy
niki badań — nie sposób nawet wy
mienić wszystkich poruszanych pro-
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blemów. Zatrzymajmy się przykłado
wo przy jednej kwestii: mianowicie 
ze strony praktyków redakcyjnych 
padło pytanie, czy można konstruo
wać model pisma na podstawie wy
ników badań zainteresowań i potrzeb 
czytelniczych. A oto odpowiedź doc. 
dra hab. Tadeusza К u p i s a: Celem 
nadawców prasowych jest przekony
wanie, ale nie po to przecież odbior
ca sięga po gazetę, by dać się prze
konać, lecz by zaspokoić swe zainte
resowania i potrzeby. Chodzi o kształ
towanie zainteresowań, a nie tylko 
ich zaspokajanie — stąd stworzenie 
takiego modelu jest niemożliwością. 

W drugim dniu obrad kierownik 
Zakładu Badań Czytelnictwa mgr An
drzej C i o s e k przedstawił wyniki 
badań dotyczących aspiracji młodzie
ży i jej aktywności społeczno-poli
tycznej na podstawie wspomnianych 
badań z 1974 roku. Obraz celów i 
aspiracji młodzieży, jej poglądów i 
ideałów, wizja stosunku młodzieży do 
organizacji społeczno-politycznych w 

Po czteroletniej działalności Sekcji 
Prasoznawczej przy Zarządzie Oddzia
łu SDP w Krakowie, odbyło się w 
październiku 1975 w krakowskim Klu
bie Dziennikarzy konstytucyjne ze
branie ogólnopolskiego Klubu Praso-
znawczego Stowarzyszenia Dziennika
rzy Polskich. Przybyli na nie zainte
resowani prasoznawstwem dziennika
rze i badacze głównie z Warszawy, 
Krakowa, Wrocławia, Gdańska i in
nych ośrodków. Akces do Klubu zgło
siło przeszło 60 osób, a oprócz człon
ków Stowarzyszenia Dziennikarzy 
chęć stałej współpracy wyrazili przed
stawiciele różnych dyscyplin nauko
wych. 

Sprawozdanie z pracy dotychczaso
wej Sekcji Prasoznawczej (działają
cej głównie w oparciu o Ośrodek Ba
dań Prasoznawczych) wygłosił jej 
przewodniczący, red. Władysław M a-
s ł o w s k i . W dyskusji zabrali m. in. 
głos: przewodniczący Komisji Praso
znawczej przy Oddziale PAN w Kra
kowie — prof, dr Marian T y r o 
w i e z, sekretarz naukowy OBP — 
dr Tomasz G o b a n - K l a s , sekre
tarz generalny SDP — dr Zbigniew 

dynamicznym ujęciu występowała w 
referacie doc. dra hab. Bronisława 
G o ł ę b i o w s k i e g o . Przedstawił 
on wyniki własnych badań przepro
wadzonych po raz pierwszy w 1971 
roku, a następnie powtórzonych w 
1975 r. Możliwość bezoośrednich po
równań, a zatem możliwość śledzenia 
zmian w postawach młodych ludzi 
sprawiła, że referat cieszył się znacz
nym zainteresowaniem. Znów nie spo
sób, w krótkim omówieniu, przedsta
wić problemów poruszanych w obu 
wystąpieniach. Z generalnych wnio
sków przytoczymy jeden: w świado
mości młodego pokolenia najsilniejszy 
jest domowo-rodzinny ideał życia. Co 
więcej, jego siła ma tendencję rosną
cą. Taki też wniosek wynika z komu
nikatu przedstawionego przez niżej 
podpisanego na zakończenie sympo
zjum, dotyczącego trzykrotnie powta
rzanych badań na temat celów ży
ciowych i wzorów postępowania mło
dzieży. 

Andrzej Rusinek 

T e m p s к i. Ustosunkowali się oni 
do wstępnego programu zamierzeń 
nowego Klubu, podkreślając wielkie 
znaczenie, jakie może on wywrzeć, 
zwłaszcza w zakresie integracji badań 
prasoznawczych z potrzebami prakty
ki dziennikarskiej. 

Siedzibą ogólnopolskiego Klubu 
Prasoznawczego SDP jest Kraków, 
a w wyniku wyborów jego Zarząd 
ukonstytuował się w składzie: Wła
dysław M a s ł o w s k i (OBP) — prze
wodniczący, Paweł D u b i e l (Zeszy
ty Prasoznawcze) i Zenon W i 1 с z e w-
s к i (Prasa Polska) — wiceprzewod
niczący, Bolesław G a r l i c k i (OBP) 
— sekretarz, Bartłomiej G o ł k a 
(Wydz. Dziennikarstwa UW), Roman 
K a r p i ń s k i (Wrocław) i Andrzej 
U r b a ń c z y k (OTV Kraków) — 
członkowie Zarządu. 

Przewiduje się sesje wyjazdowe 
Klubu do ośrodków skupiających 
większą liczbę członków poza Krako
wem oraz organizowanie wspólnych 
zebrań z innymi klubami twórczymi 
SDP. 

pd 

Powstał Klub Prasoznawczy SDP 
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KRONIKA PRASY POLSKIEJ 
(1 kwietnia — 30 września 1975 *) 

4—5IV — we Wrocławiu V kolejna se
sja prasoznawcza zorganizowana przez 
Wrocławskie Wyd. Prasowe RSW „Pra
sa—Książka—Ruch" i Instytut Filologii Pol
skiej Uniwersytetu Wrocławskiego pn. „Ję
zyk, treść i funkcja publikacji prasowych". 
Obszerniejsze sprawozd. : B. Kolowca — 
Zeszyty Prasoznawcze 1975, nr 3, s. 157—159. 

15—17IV — ogólnopolska narada akty
wu dziennikarskiego socjalistycznego Zwią
zku Studentów Polskich. 15—16 III — z ini
cjatywy środowiska poznańskiego w Kie-
krzu sesja popularnonaukowa poświęcona 
przedyskutowaniu historii czasopism stu
denckich w latach powojennych oraz ak
tualnych zadań prasy studenckiej. (1TD 
1975, nr 15). 

23IV — we Wrocławiu podpisano poro
zumienie między Politechniką Wrocławską 
a Wrocławskim Wydz. Prasowym. Dotyczy 
ono wdrażania systemu informatycznego 
w działalności wydawnictwa. Politechnika 
zajmie się przygotowaniem prac naukowo-
badawczych, projektowaniem systemów 
informatycznych. Ma ona też opracować 
eksperymentalny system wyszukiwania in
formacji prasowych. 

24 IV — t e m a t e m posiedzenia X P l e n u m 
ZG Związku Zawodowego P r a c o w n i k ó w 
Książki, P r a s y i Radia by ły zadan ia m a 
sowych ś r o d k ó w przekazu w upowszechnia
n iu czyte ln ic twa i działalności k u l t u r a l n o -
oświa towe j . 

25 IV — w Komitec ie Cen t r a lnym P Z P R 
ok re sowe spo tkan ie I s ek re t a r za КС 
E. Gie rka z r e d a k t o r a m i nacze lnymi o raz 
czołowymi pub l icys tami agencj i , p rasy , r a 
dia i t v poświęcone omówien iu pode jmo
w a n y c h przedsięwzięć związanych z m o 
dernizacją funkc jonowan ia t e r e n o w y c h or
ganów admin i s t r acy jnych . 

. 21V — z okazj i Dn i Oświaty, Książki 
i P r a s y we wroc ławsk im Klubie Między
na rodowe j Książki i P r a s y o twarc ie w y 
s t a w y „30 la t p r a s y na Dolnym Ś ląsku" . 

21 V — w J a b ł o n n i e k. W a r s z a w y n a r a 
da r e d a k t o r ó w nacze lnych czasopism s p o 
łecznych i h u m a n i s t y c z n y c h zorgan izowa
n a przez I Wydzia ł N a u k Społecznych P A N 

*) Wraz z uzupe łn i en i ami za poprzedn ie 
miesiące. 

n t . zadań k o m i t e t ó w r e d a k c y j n y c h t ych 
czasopism w świet le u c h w a ł XVI P l e n u m 
КС PZPR. Refera t wygłosi ł prof. M. W o j 
c iechowski . 

23 V — Se jmowa Komisja K u l t u r y i Sztu
k i rozpa t rzy ła i przyję ła sp rawozdan ie RSW 
z w y k o n a n i a p lanu społeczno-gospodarcze
go za 1974 г., k t ó r e p rzeds tawi ł prezes 
S. Mojkowski . Poseł G. Gor towsk i w swo
im koreferac ie podkreś l i ł dokonan ia w 
dziedzinie porządkowania r y n k u p ra sowe
go, doskona len ia sys t emu organizacy jnego 
oraz p rawid łowego gospodarowan ia n a k ł a 
d a m i p ra sy . 

31 V — pod p rzewodn ic twem sek re t a r za 
КС P Z P R J . Łukaszewicza n a r a d a r e d a k 
t o r ó w nacze lnych gazet t e r e n o w y c h po
święcona omówien iu zadań s to jących przed 
t y m i gaze tami w w a r u n k a c h nowego po
działu t e ry to r i a lnego . 

VI — w Szczecinie z okazj i Dni Oświa
ty, Książki i P r a s y o twarc i e w y s t a w y „30 
lat p r a sy na Pomorzu Zachodn im" . 

1 VII — w związku z reformą t e r e n o 
w y c h władz a d m i n i s t r a c y j n y c h i n o w y m 
podzia łem t e r y t o r i a l n y m k ra ju w p r o w a 
dzono z m i a n y w do tychczasowym zasięgu 
rozp rowadzan ia dz ienn ików t e r e n o w y c h 
(zob.: R y n e k p rasowy) . Większość dz ienn i 
k ó w P Z P R obsługuje t e r e n 2, a n a w e t 5 
wojewódz tw. O właściwą p rezen tac ję p r o 
b l e m a t y k i poszczególnych wo jewódz tw na 
ł a m a c h t ych dz i enn ików dbać będą r a d y 
r e d a k c y j n e — organ op in iodawczy i do 
radczy . Radą k ie ru je (i p rzewodniczy je j 
ses jom) przeds tawic ie l Wydz ia łu P r a s y , R a 
dia i Telewizj i КС P Z P R . W jej sk ład 
wchodzą przeds tawic ie le k o m i t e t ó w wo je 
wódzkich , n a k t ó r y c h t e r en i e ko lpo r towa
n y jes t d a n y dz iennik (z r egu ły s ek re t a r z 
bądź k i e r o w n i k wydzia łu) , r e d a k t o r nacze l 
ny , j ego zas tępca , s e k r e t a r z r edakcy jne j 
P O P , d y r e k t o r w y d a w n i c t w a oraz dzia ła
cze pol i tyczni i społeczni z wo jewódz tw 
(po j e d n y m ) . R a d y odby ły już swe p i e r w 
sze sesje w mies iącach VI—IX. Szerzej na 
t e n t e m a t A. Tepl i -Kobie lska: Z m i a n y w 
zasadach funkc jonowania p r a s y t e r enowe j . 
Nasze Problemy 1975, n r 6, s. 2—4; J . L. 
Liszewski : Rady R e d a k c y j n e dz ienn ików 
P Z P R . Tamże n r 9, s. 5. 

25 VII — prasa codzienna opubl ikowała 
k o m u n i k a - GUS o rozwoju społeczno-go
spoda rczym k r a j u i o w y k o n a n i u Na rodo -



206 INFORMACJE Z KRAJU I ZE ŚWIATA 

wego Planu Społeczno-Gospodarczego w I 
półroczu 1975 r. Globalne nakłady gazet 
wyniosły 1347,5 min egz., a czasopism — 
406,1 min. Liczba abonentów telewizji wzro
sła w porównaniu z I półroczem 1974 do 
6,3 min — to jest o ok. 5%. Około 90°/» go
spodarstw domowych posiada co najmniej 
jeden odbiornik. 

KONTAKTY MIĘDZYNARODOWE 
13—171 — w Moskwie z inicjatywy mieś. 

Sowietskaja Muzika spotkanie redaktorów 
naczelnych czasopism muzycznych krajów 
socjalistycznych. Ze strony polskiej w spot
kaniu uczestniczył L. Erhardt (Ruch Mu
zyczny). Podczas spotkania omówiono pro
blemy współpracy między redakcjami cza
sopism muzycznych, wzajemnej wymiany 
informacji i zacieśniania kontaktów. Po
stanowiono m. in., że tego rodzaju spot
kania będą się odbywać co najmniej raz 
w roku. 

1—5IV — w Bułgarii, na zaproszenie 
Komitetu d/s Wydawnictw przy Radzie Mi
nistrów, przebywała delegacja ZG RSW 
pod przewodnictwem prezesa S. Mojkow-
skiego. Celem pobytu było zapoznanie się 
z zakresem działalności Komitetu oraz 
przeprowadzenie rozmów dotyczących na
wiązania stałej współpracy. 

1—10 IV — w Dublinie 39. doroczny Kon
gres AIPS (Międzynarodowe Stowarzysze
nie Prasy Sportowej; skupia ok. 21 tys. 
sprawozdawców i publicystów sportowych 
z 73 krajów). Na Kongresie powołano do 
życia sekcję europejską AIPS; w skład 
komisarycznego zarządu tej sekcji wszedł 
prezes Klubu Dziennikarzy Sportowych 
E. Woźniak. Obszerniejsze sprawozd.: Pra
sa Polska 1975, nr 6, s. 15—16. 

7—11IV — w Czechosłowacji — z inicja
tywy Związku Dziennikarzy Czechosłowac
kich — seminarium dla dziennikarzy z kra
jów RWPG zajmujących się problematyką 
bezpieczeństwa ruchu drogowego. W pra
cach seminarium uczestniczyła 5-osobowa 
delegacja dziennikarzy polskich. 

11IV — w Pradze podpisano porozumie
nie o współpracy między SDP i Związkiem 
Dziennikarzy Czechosłowackich na lata 
1975—1979 oraz protokół roboczy na rok 
1975. 

14—18 IV — w Warszawie VIII między
narodowa konferencja publicystów woj
skowych państw Układu Warszawskiego 
poświęcona 30 rocznicy zwycięstwa nad fa
szyzmem, 20-leciu powstania Układu War
szawskiego oraz roli masowych środków 
informacji i propagandy w umacnianiu 
przyjaźni narodów i braterstwa broni 
państw Układu Warszawskiego. 

22IV — w Bukareszcie podpisanie pro
tokołu do wielostronnej umowy o współ
pracy między SDP i Związkiem Dzienni
karzy Rumuńskich. 

22 IV — w Katowicach polsko-radziecka 
sesja dziennikarzy poświęcona omówieniu 
roli prasy w upowszechnianiu socjalistycz
nej kultury. Referat wprowadzający wy
głosił doc. dr hab. T. Kupis z Instytutu 
Dziennikarstwa UW. 

30IV—10 V — w Polsce przebywała de
legacja dziennikarzy z Tajlandii; przewod
niczył jej dyrektor departamentu informa

cji Pracha Guna-Kasem. Delegacja prze
prowadziła rozmowy w sprawie nawiąza
nia i rozwoju współpracy między Polską 
i Tajlandią w zakresie informacji i kultu
ry. Delegację przyjął wicemin. spraw zagr. 
J. Czapla. 

IV — w Łagowie seminarium dzienni
karzy prasy dziecięcej i młodzieżowej Pol
ski i NRD. Dyskutowano nad zadaniami 
prasy w upowszechnianiu inicjatyw podej
mowanych przez organizacje młodzieżowe 
obu krajów. 

22 V — w Belgradzie podpisano p ro tokó ł 
o wspó łp racy między SDP i Związkiem 
Dz ienn ika rzy Jugos łowiańsk ich na l a t a 
1975—1976. P rzewidu je się m . in. w y m i a n ę 
doświadczeń w zakres ie szkolenia i d o 
skona len ia k a d r dz ienn ikarsk ich . 

23 V — w P h e n i a n i e podpisano porozu
mien ie o wspó łp racy między polskim Ko
m i t e t e m d/s Radia i TV a C e n t r a l n y m K o 
mi t e t em d/s Radia KRLD. Porozumien ie 
p rzewidu je rozszerzenie do tychczasowej 
w y m i a n y m a t e r i a ł ó w i in fo rmac j i m iędzy 
obu zaprzy jaźn ionymi i n s ty tuc j ami . 

V — przewodniczący Komitetu d/s Ra
dia i TV M. Szczepański i wiceprezes Ra
dia i TV Kanady R. David podpisali w 
Warszawie porozumienie o współpracy w 
dziedzinie radia i telewizji. Przewiduje ono 
szeroką współpracę programową, organizo
wanie specjalnych bloków programowych 
poświęconych PRL i Kanadzie, wymianę 
ekip filmowych, dziennikarzy oraz kopro
dukcję programów telewizyjnych. 

V — w Birmie przebywała grupa dzien
nikarzy polskich (A. Wawrzyniak — MSZ, 
Z. Słomkowski — Trybuna Ludu, D. Fi
kus — Polityka), która przeprowadziła roz
mowy z redaktorami naczelnymi dzienni
ków i agencji oraz z kierownictwem De
partamentu Informacji w Instytucie do 
spraw Publikacji. Obszerniejsze sprawozd.: 
Prasa Polska 1975, nr 7, s. 33. 

4—11 VI — na zaproszenie kierownictwa 
RSW w Polsce przebywała delegacja wy
dawnictwa „Scinteia" z Rumunii. Celem 
wizyty było omówienie form i kierunków 
współpracy. Goście rumuńscy szczególnie 
interesowali się zagadnieniami wydawni
czymi, działalnością ogłoszeniową oraz for
mami kolportażu. 

9 VI — spotkanie Zarządu RSW z akre
dytowanymi w Polsce korespondentami 
prasy radzieckiej. Wyrażono podziękowa
nie radzieckim dziennikarzom za bogatą 
prezentację naszego kraju i jego proble
mów w prasie radzieckiej. 

9—10 VI — w Warszawie obrady IV 
Kongresu Międzynarodowego Stowarzysze
nia Krytyków Teatralnych (uczestniczyli 
w nim przedstawiciele ponad 30 krajów). 
Tematem obrad były zadania krytyki wo
bec współczesnego teatru oraz kształcenie 
młodych kadr krytyków. Przewodniczą
cym Stowarzyszenia został wybrany po
nownie R. Szydłowski. 

16 VI — w Warszawie podpisano umowę 
o współpracy między Komitetem d/s Radia 
i Telewizji a Państwowym Stowarzysze
niem Telewizja Francuska — I. Umowa 
przewiduje rozszerzenie wzajemnej infor
macji w programach TV o obu krajach, 
wymianę dziennikarzy, ekip filmowych, 
koprodukcję filmów telewizyjnych. 
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16—21 VI — w Związku Radzieckim prze
bywała delegacja RSW pod przewodnic
twem prezesa S. Mojkowskiego. Podpisa
no protokół o współpracy między RSW i 
Państwowym Komitetem Rady Ministrów 
ZSRR d/s Wydawnictw, Poligrafii i Upo
wszechniania Książek na lata 1975—1976. 

23—28 VI — na Capri III Europejski Kon
gres Dziennikarzy zorganizowany przez 
Narodową Federację Prasy Włoskiej. Ob
szerniejsze sprawozd. : Prasa Polska 1975, 
nr 9, s. 1—2. 

VI — w Polsce przebywał redaktor nacz. 
pisma Związku Dziennikarzy Radzieckich 
Zumalist — W. Żidkow. Rozmowy nt. 
funkcjonowania systemu prasowego w 
Polsce i aktualnych problemów środowi
ska dziennikarskiego. 

VI — na zaproszenie PAP przebywał w 
Polsce dyrektor gen. Węgierskiej Agencji 
Prasowej MTI S. Barcs. Rozmowy nt. dal
szego rozszerzania współpracy między obu 
agencjami. Gość węgierski przyjęty został 
przez rzecznika prasowego rządu PRL wi-
cemin. W. Janiurka i kierownika Wydz. 
Prasy, Radia i TV — K. Rokoszewskiego. 

VI — w Polsce przebywała grupa dzien
nikarzy francuskich z L'Humanité-Diman
che, Le Monde, Le Figaro, Avant-Garde, 
La Croix, radia i TV. Goście przebywają
cy w Polsce na zaproszenie FSZMP wzięli 
udział w seminarium poświęconym polskiej 
prasie młodzieżowej. Obszerniejsze spra
wozd.: Sztandar Młodych 1975, nr 131, s. 
1, 2. 

10 VII — zastępca członka Politycznego 
Komitetu Wykonawczego, sekretarz КС 
Rumuńskiej Partii Komunistycznej S. An
drei przyjął redaktora naczelnego Trybu
ny Ludu J. Bareckiego. 

17 VII — obowiązki korespondenta 
Prawdy w Polsce objął M. Kriukow w 
miejsce wracającego do kraju B. Awier-
czenki. 

1—5 VIII — w Polsce przebywała dele
gacja Agencji Informacyjnej Rewolucji 
Arabskiej (ARNA). Podpisanie umowy mię
dzy PAP i ARNA ustalającej zasady wy
miany informacji. 

8 VIII — obowiązki korespondenta wę
gierskiej agencji MTI i Népszabadsàg w 
Polsce objął Janos Barabas w miejsce wra
cającego do kraju G. Markusa. 

22 VIII — członek Biura Politycznego 
КС PZPR, sekretarz КС J. Szydlak przy
jął przebywających w Polsce — z okazji 
święta Trybuny Ludu — przedstawicieli 
centralnych organów prasowych partii ko
munistycznych i robotniczych. 

29 VIII — prezydent Finlandii U. Kekko-
nen przyjął grupę dziennikarzy polskich 
(reprezentujących prasę ZSL) przebywają
cych w Finlandii na zaproszenie Partii 
Centrum. 

2 IX — w warszawskim Klubie Między
narodowej Prasy i Książki (przy Nowym 
Świecie) otwarta została wystawa gazet i 
czasopism węgierskich. Obszerniejsze spra
wozd.: Tygodnik Demokratyczny 1975, nr 

8IX — w berlińskim Ośrodku Kultu
ry i Informacji otwarto wystawę pn. „Pol

ska prasa w służbie pokoju, bezpieczeń
stwa i współpracy europejskiej". W czasie 
trwania wystaw5' (do końca miesiąca) zor
ganizowano wiele imprez okolicznościo
wych (m. in. „Dzień Trybuny Ludu" — 
9 IX; spotkanie redaktorów Życia Warsza
wy z czytelnikami wydania w jęz. nie
mieckim — 16 IX; dzień polskiej prasy 
kulturalnej — 23IX). Obszerniejsze spra
wozd. : Glos Wielkopolski 1975, nr 209, s. 3. 

17—24 IX — w Sofii spotkanie redakto
rów naczelnych tygodników literackich 
krajów socjalistycznych. Polskę reprezen
towali: S. Adamczyk (Tygodnik Kultural
ny), D. Horodyński (Kultura), W. Mache-
jek (Zycie Literackie) i J. Putrament (Li
teratura). Obszerniejsze sprawozd.: (Tygod
nik Kulturalny 1975, nr 40, s. 1, 2. 

20IX — w Katowicach doroczne, X z 
kolei, seminarium dziennikarzy Trybuny 
Robotniczej i Freiheit (Halle, NRD) poświę
cone omówieniu zadań prasy w upowszech
nianiu uchwał partii oraz kształtowaniu 
warunków ich realizacji. Obszerniejsze 
sprawozd.: Trybuna Robotnicza 1975, nr 208, 
s. 1, 2. 

24 IX—1 X — na Kubie przebywała de
legacja Komitetu d/s Radia i Telewizji pod 
przewodnictwem zastępcy przewodniczące
go Komitetu M. Gardowskiego. Podpisanie 
umowy z kierownictwem Instytutu Radia 
i Telewizji o współpracy w latach 1975— 
1976. Obok wymiany osobowej przewiduje 
się wspólne szkolenie kadr oraz wspólną 
realizację filmu telewizyjnego. 

26—28 IX — na zaproszenie krakowskie
go Klubu Dziennikarzy Sportowych w 
Krakowie przebywała delegacja słowac
kich dziennikarzy sportowych. 

IX — w Polsce przebywała 27-osobowa 
grupa dziennikarzy jugosłowiańskich i se
kretarzy do spraw informacji związkowych 
i republikańskich izb gospodarczych. Ce
lem wizyty było zapoznanie się z polskim 
życiem gospodarczym, szczególnie w tych 
dziedzinach, w których istnieje współpra
ca z przedsiębiorstwami jugosłowiańskimi. 

IX — w Warnie zjazd redaktorów na
czelnych gazet medycznych krajów socja
listycznych; głównym tematem obrad była 
rola gazet medycznych w kształtowaniu 
postaw etycznych pracowników służby 
zdrowia. Polskę reprezentowała M. Cze-
śnin-Straszewieżowa (Służba Zdrowia). Ob
szerniejsze sprawozd. : Służba Zdrowia 1975, 
nr 40. 

IX — w Zurychu obradowało zgroma
dzenie ogólne Stowarzyszenia Europejskich 
Agencji Prasowych. Zgromadzenie omówi
ło aktualne problemy organizacyjno-tech
niczne działalności agencji ze szczególnym 
uwzględnieniem doskonalenia środków 
przekazu informacji. Polskę reprezentował 
red. nacz. PAP J. Roszkowski i P. Kwie
ciński (red. nacz. wiadomości dla zagranicy 
PAP). 

IX — na zaproszenie Klubu Publicystów 
Rolnych w Polsce przebywała grupa dzien
nikarzy fińskich. 

SDP I KLUBY TWÓRCZE 
21 III — zebranie sprawozdawczo-wybor-

cze Klubu Problemów Inwestycyjnych. 
Przewodniczącym został M. Chmielewski 
(Trybuna Ludu). 
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8 IV — zebran ie sp rawozdawczo-wybor -
cze Klubu Pub l i cys tyk i Spo łeczno-Praw-
n e j . P rzewodn iczącym w y b r a n o J . Brodz-
kiego (Trybuna Ludu). 

9—10 IV — s e m i n a r i u m zorgan izowane 
przez Ośrodek Dz ienn ika r s twa SDP i Klub 
Pub l i cys tyk i Spo łeczno-Prawne j poświęco
ne p rob lema tyce sprawozdawczośc i sądo
w e j . Obszerniejsze sprawozd . : Prasa Polska, 
n r 6, s. 11. 

24 IV — zebran ie sp rawozdawczo-wybor -
cze Klubu Pub l i cys tów i S p r a w o z d a w c ó w 
Wojskowych . P rzewodn iczącym został J . 
P rzybyłowicz (Gazeta Robotnicza). 

29 IV — zebran ie sp rawozdawczo-wybor -
cze Klubu Dz ienn ika rzy Spor towych . P r z e 
wodniczącym Zarządu E. Woźniak (Żołnierz 
Wolności). 

30IV — zebran ie Klubu K r y t y k ó w Fi l 
m o w y c h . P rzewodniczącym został A. J a c 
kiewicz. 

5 V — zebran ie sp rawozdawczo-wyborcze 
K lubu Dz ienn ika rzy T u r y s t y c z n y c h . P r z e 
wodniczącym w y b r a n o T. Rycersk iego 
(Światowid). 

10 V — zebranie sp rawozdawczo-wybor 
cze K lubu Pub l i cys tów Rolnych . P rzewod
niczącym w y b r a n y M. Róg-Swiostek (Chłop
ska Droga). 

14 V — zebran ie sp r awozdawczo -wybor 
cze Klubu Ochrony Środowiska . P rzewod
niczącym został M. Koreywo (Zespół S ta r 
szych Dziennikarzy) . 

15 V — z siedzibą w K r a k o w i e , powoła
n y został do życia Klub Repor t e rów. P rze 
wodniczącym został J . Roszko (Przekrój). 
Jednocześn ie p r z y z n a n o po r az p ie rwszy 
nagrodę k lubową. O t r zyma ł ją R. Wójcik 
(TV Warszawa) ; wyróżn ien ie dla młodego 
r epo r t e r a — T. Woźniak (Wieczór Wybrze
ża). 

21V — zebran ie sp rawozdawczo-wybor 
cze K lubu Pub l i cys tów K o m u n i k a c j i i Łącz
ności . P rzewodn iczącym w y b r a n y R. Go
dlewski (Przegląd Komunikacyjny). 

22 V — zebranie sp r awozdawczo -wybor 
cze Klubu Pub l i cys tów Związkowych . P r z e 
wodniczącym J . Kaczewsk i (Trybuna Sa
morządu Robotniczego). 

24 V — w Ka towicach — z okazj i świę
ta Trybuny Robotniczej — rozszerzone po
s iedzenie P r e z y d i u m ZG S D P poświęcone 
z a d a n i o m p rasy , r a d i a i TV w upowszech
n ian iu u c h w a ł pa r t i i i k sz t a ł towan iu w a 
r u n k ó w ich real izacj i . Teks t r e f e r a t u s e 
k r e t a r za К С P Z P R J . Łukaszewicza : Pra
sa Polska 1975, n r 7; t a m ż e obszerne sp ra 
wozdan ie . P o r . t a k ż e : Nasze Problemy 1975, 
n r 6, s. 5—10. 

12 VI — zebran ie sp rawozdawczo-wybor 
cze Klubu Motorowego Dzienn ikarzy . P o d 
ję to u c h w a ł ę o zmian ie n a z w y n a Klub P u 
bl icys tów Motoryzacy jnych . Przewodniczą
cym został L . Re jewski (Motor). 

25 VI — zebran ie s p r a w o z d a w c z o - w y b o r 
cze K lubu Redakcy jnego . Przewodniczą
cym w y b r a n y W. Chećko (Gromada — 
Rolnik Polski). 

26 VI — zebran ie sp r awozdawczo -wybor 
cze K lubu Pub l i cys tów Ekonomicznych . 

Przewodniczącą Zarządu A. Solska (Trybu
na Ludu). 

30 VI — zebran ie sp rawozdawczo-wybor 
cze Klubu Pub l i cys tyk i dla Zagran icy . 
P rzewodn iczącym został Z. Piś (PA ,.In
t e rp ress" ) . 

VI — powołany został Warszawski Klub 
Pub l i cys tów (skupia dz i enn ika rzy za jmu
jących się p r o b l e m a t y k ą s tol icy — n a j 
większej w k ra ju ag lomerac j i miejskie j ) . 
P rzewodniczącym M. Wojewódzki (Express 
Wieczorny). 

20IX — w Zielonej Górze sesja Klubu 
Redakcy jnego poświęcona w y m i a n i e do
świadczeń w działalności dz ienn ików i a-
gencj i po wprowadzen iu nowego podziału 
t e ry to r i a lnego k r a j u . Por . obszerniejsze 
sprawozd . T. Kupisa — Prasa Polska, n r 
11, s. 24—26. 

22IX — p l e n u m ZG SDP poświęcone 
omówien iu zadań ś rodowiska dz ienn ika r 
skiego przed VII Zjazdem PZPR. Omówio
no rolę masowych ś r o d k ó w przekazu w po
głębianiu socja l is tycznej świadomości spo
łeczeństwa, u m a c n i a n i u jedności na rodu z 
par t ią . Obszerniejsze sp rawozd . i sk ró t 
re fe ra tu J . Mietkowskiego — Prasa Pol
ska, n r 11, s. 1—14. 

RSW „PRASA-KSIĄŻKA-RUCH" 
23 VII — Walne Zgromadzen ie Członków 

RSW i posiedzenie R a d y RSW. Wobec o b 
jęcia n o w y c h s t anowisk p r a c y przez W. 
Cymbale , W. K r a s k ę , M. Milczarek, J . 
P ińkowskiego i B. Wal igórskiego, Zgroma
dzenie powołało w skład R a d y A. K a r p i ń 
skiego (Komisja P l a n o w a n i a p r z y Radzie 
Minis t rów) , E. K e m p a r ę (przewodniczącą 
ZG Ligi Kobiet) , Z . Kurowsk iego (prze
wodniczącego RG FSZMP), K. Rokoszew-
skiego (k ie rownika Wydz. P r a s y , Radia i 
TV КС P Z P R ) oraz Z . Ziel ińskiego (kie
rown ika Wydz. Ekonomicznego КС PZPR) . 
Obszerniejsze sprawozd . : Nasze Problemy 
1975, n r 7/8, s. 1. 

REDAKCYJNE INICJATYWY 
14IV — s t a r a n i e m Gazety Poznańskiej 

i I n s t y t u t u N a u k Po l i tycznych U n i w e r s y 
te tu im. A. Mickiewicza sesja p o p u l a r n o -
- n a u k o w a pt. ,,30 la t p r a s y pa r ty jne j w 
Wielkopolsce" . Sesja została zorgan izowana 
z okazj i 30-lecia ukazan ia się w Poznan iu 
Woli Ludu — o rganu KW P P R . 

15—18 V — w Zielonej Górze D n i P r a s y 
S tudenck ie j (zorganizowane w r a m a c h do
rocznego Święta P r a s y Młodzieżowej i 
Spor towej ) . 

31 V — w Łańcuc ie z okazj i Świę ta P r a 
sy Młodzieżowej i Spor towej s e m i n a r i u m 
dz ienn ika rzy n t . t reśc i pub l ikac j i w pras ie 
młodzieżowej i pos taw młodego pokolenia . 
Refe ra ty wygłos i l i : doc. dr B . Gołębiowski 
(Wydz. P r a s y , P r o p a g a n d y i W y d a w n i c t w 
КС P Z P R ) i dyr . W. Witczak (Dział A n a 
liz P r a s o w y c h ZG RSW). W t y m s a m y m 
czasie w Rzeszowie ogólnopolski k o n k u r s 
n a najlepszą gaze tkę szkolną zorganizowa
n y przez red . Prometeja. 

V — w nrze 5 Warmii i Mazur E. K r z y 
żanowska (w publ ikac j i „Czyte ln icy współ
r e d a k t o r a m i " ) p rzeds tawi ła w y n i k i a n k i e t y 
czyte ln iczej . V« r e s p o n d e n t ó w a n k i e t y s ta-
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nowią mieszkańcy Olsztyna; pismo częściej 
czytane jest przez mężczyzn. Najbardziej 
poczytne są artykuły dotyczące historii re
gionu; dużą poczytnością cieszą się repor
taże społeczno-obyczajowe. 

1VI — w nrze 22 Tygodnika Demokra
tycznego przedstawiono wyniki ankiety 
czytelniczej. 62% czytelników Tygodnika 
to ludzie młodzi (poniżej 30 roku życia); 
przeważają uczniowie (27%), prawnicy i 
ekonomiści (21%). Pismo znajduje odbior
ców wśród mieszkańców wielkich aglome
racji miejskich (60%). 47% respondentów to 
członkowie SD. Najchętniej czytany jest 
„Magazyn" (96%), „Mówi świat" (90%), „W 
nurcie epoki" (87%); na dalszych miejscach 
— „Zagadki i hipotezy" oraz opowiadania 
kryminalne, ^ż 62% respondentów czyta 
Tygodnik od 2 lat (lub poniżej 2 lat); po
wyżej 10 lat — 8%. 

2—4 VI — w Augustowie VI Ogólnopol
skie Seminarium Reportażu Radiowego. 
Uczestnicy po zapoznaniu się z reportaża
mi zrealizowanymi w ostatnim czasie dy
skutowali o problemach warsztatu repor
tera radiowego i zagadnieniach społecz
nej recepcji tego gatunku dziennikarskie
go. Organizatorem seminarium była Bia
łostocka Rozgłośnia Polskiego Radia. 

14 VI — z okazji święta Głosu Robotni
czego w Łodzi sesja popularnonaukowa pt. 
„Awans kulturalny młodzieży a środki ma
sowej informacji". Główny referat — 
„Uczestnictwo w odbiorze kultury maso
wej jako element awansu kulturalnego 
młodzieży" wygłosił dr R. Kalbarczyk z 
Młodzieżowej Agencji "Wydawniczej. 

14 VI — w nrze 24 Polityki M. Radgow-
ski (w art. „Niewidoczne nici") omawia 
wyniki ankiety czytelniczej. Polityka jest 
czytana częściej przez mężczyzn (60%), niż 
kobiety; przez ludzi w średnim wieku. 33% 
respondentów czyta tygodnik od początku 
jego ukazywania się. Do najchętniej czyta
nych należą artykuły przedstawiające ne
gatywne zjawiska społeczne, tępienie nadu
żyć władzy, artykuły ukazujące pozycję 
Polski w świecie. Opinie o poziomie pi
sma: 63% respondentów twierdzi, iż Polity
ka utrzymała swój poziom; 26% — że po
prawiła, 11% — że pogorszyła. 

15 VI — z okazji święta Gazety Biało
stockiej w Białymstoku otwarta została 
wystawa ,,30 lat prasy PRL". 

21 VI — z okazji święta Gazety Krakow
skiej seminarium prasoznawcze — zorgani
zowane przy współpracy Instytutu Socjolo
gii UJ i KK PZPR — pt. „Wzór młodego 
obywatela propagowany przez prasę lokal
ną". Główny referat wygłosił doc. dr hab. 
H. Kubiak z Instytutu Socjologii UJ. Głów
ne założenia referatu streszczone w publi
kacji pt. „Portret nie tylko z papieru" — 
Gazeta Krakowska 1975, nr 139. 

6 VII — w nrze 27 Kobiety i Życia pod
sumowanie wyników ankiety czytelniczej 
„Co o nas sądzisz". Najwięcej odbiorców 
tygodnik znajduje wśród kobiet młodych: 
30—39 lat — 21,5% (14—24 lata: 18e/«, 25—29 
lat — 14,1%, 40—49 lat — 16,6%), mieszka
jących w miastach powiatowych — 37,2% 
(w miastach wojewódzkich — 27,1%; na 
wsi — 14,7%), legitymujących się średnim 
wykształceniem (37,8%) i wykonujących 
zawód pracownika administracyjnego lub 
biurowego. Największą poczytnością cieszą 
się działy: „Rady i porady" (szczególnie 

wśród kobiet, 18—24-letnich i 30-39-letnich), 
„Nasza kuchnia", „Moda" i „Minimaga-
zyn". 

8 VII — ogłoszono wyniki dorocznego 
konkursu Życia Warszawy — „Dzień bez 
błędu". Najmniej błędów znalazło się w 
Żołnierzu Wolności; na drugim miejscu 
znalazł się Sztandar Młodych, na trzecim — 
Zycie Warszawy. 

27IX — z okazji Dnia Prasy Stronnic
twa Demokratycznego w CK SD otwarto 
wystawę prasy SD. Ekspozycja obrazowała 
problematykę społeczno-polityczną prezen
towaną w ostatnim okresie na łamach tej 
prasy. Wiele miejsca na wystawie zajęła 
ekspozycja poświęcona Ilustrowanemu Ku
rierowi Polskiemu, obchodzącemu w tym 
roku jubileusz 30-lecia. 

RYNEK PRASOWO-WYDAWNICZY 
Nowe tytuły: 

IX — 1 nr kwartalnika Przekazy i Opi
nie. Organ naukowy Ośrodka Badania Opi
nii Publicznej i Studiów Programowych 
przy Komitecie do spraw Radia i Telewi
zji; format: 24X16,5 cm, objętość: 176 s., c. 
20 zł; nakład: 1050 egz. Wydawca: Wydaw
nictwa Radia i Telewizji, Warszawa. 
Zmiana zasięgu rozprowadzania gazet tere
nowych: 

1 VII — w związku z wprowadzeniem 
w życie dwustopniowej struktury władz i 
administracji zmieniony został zasięg roz
prowadzania większości gazet terenowych. 
Zmiana ta pociągnęła za sobą konieczność 
zmiany nazwy tytułów niektórych gazet, 
których poprzednie tytuły nie odpowiadały 
nowemu zasięgowi rozprowadzania: 

— Gazeta Białostocka zmieniła tytuł na 
Gazeta Współczesna; zasięgiem obejmuje 
teren 3 województw: białostockiego, łom
żyńskiego i suwalskiego; 

— Gazeta Krakowska zmieniła tytuł na 
Gazeta Południowa; obejmuje teren 3 wo
jewództw: krakowskiego, nowosądeckiego 
i tarnowskiego; 

— Gazeta Olsztyńska obejmuje teren woj. 
olsztyńskiego; 

— Gazeta Pomorska obejmuje teren 3 
województw: bydgoskiego, toruńskiego i 
włocławskiego; 

— Gazeta Poznańska zmieniła tytuł na 
Gazeta Zachodnia; obejmuje teren 5 wo
jewództw: poznańskiego, kaliskiego, koniń
skiego, leszczyńskiego i pilskiego; 

— Gazeta Robotnicza obejmuje teren 4 
województw: wrocławskiego, jeleniogór
skiego, legnickiego i wałbrzyskieggo ; 

— Gazeta Zielonogórska zmieniła tytuł 
na Gazeta Lubuska; obejmuje teren 2 wo
jewództw: zielonogórskiego i gorzowskiego; 

— Glos Koszaliński zmienił tytuł na Glos 
Pomorza; obejmuje teren 2 województw: 
koszalińskiego i słupskiego; 

— Głos Robotniczy obejmuje teren 4 wo
jewództw: łódzkiego, piotrkowskiego, sie
radzkiego i skierniewickiego; 

— Głos Szczeciński obejmuje teren woj. 
szczecińskiego; 

— Głos Wybrzeża obejmuje teren 2 wo
jewództw: gdańskiego i elbląskiego; 

— Nowiny Rzeszowskie zmieniły tytuł 
na Nowiny; obejmują teren 4 województw: 
rzeszowskiego, krośnieńskiego, przemyskie
go i tarnobrzeskiego; 

— Słowo Ludu obejmuje teren 2 woje
wództw: kieleckiego i radomskiego; 

14 — Zeszyty Prasonzawcze 
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— Sztandar Ludu obejmuje teren 4 wo
jewództw : lubelskiego, bialskopodlaskiego, 
chełmskiego i zamojskiego; 

— Trybuna Mazowiecka zmieniła tytuł 
na Nasza Trybuna; obejmuje teren 5 wo
jewództw: stołeczne warszawskie, ciecha
nowskie, ostrołęckie, płockie i siedleckie; 

— Trybuna Opolska zmieniła tytuł na 
Trybuna Odrzańska; obejmuje teren woj. 
opolskiego ; 

— Trybuna Robotnicza obejmuje teren 3 
województw: katowickiego, bielskiego i czę
stochowskiego. 

Zasięg gazet porannych (tzw. „dzienni
ków czytelnikowskich"), został ustalony 
identycznie jak dla dzienników PZPR. Je
dynie Dziennik Łódzki — w związku z roz
szerzeniem zasięgu — zmienił tytuł na 
Dziennik Popularny. 

Nie uległ żadnym zmianom zasięg roz
prowadzania gazet popołudniowych. Wyją
tek stanowią toruńskie Nowości, które od 
1 VII obejmują wyłącznie woj. toruńskie. 
Bydgoski Dziennik Wieczorny rozprowadza
ny będzie w ośrodkach miejskich woje
wództw bydgoskiego i włocławskiego. 

W obecnym stadium prac nad przysto
sowaniem modelu prasy do nowych warun
ków nie zmieniono statusu czasopism spo-
ieczno-kulturalnych (zachowują ponadwoje-
wódzki zasięg rozprowadzania) oraz tygod
ników lokalnych (dawniej powiatówek) ; 
obejmują one bądź część obszaru jednego 
województwa, bądź — w części tytułów — 
część obszaru dwóch, a nawet trzech wo
jewództw. 

ZMIANA TYTUŁU: 
1 Vu — zob. wyżej podrozdział: Zmiana 

zasięgu rozprowadzania gazet terenowych. 

ZMIANA SZATY GRAFICZNEJ, 
OBJĘTOŚCI I FORMATU: 

IV — białostocki mieś. Kontrasty ukazał 
się po raz pierwszy w powiększonej do 68 
kolumn objętości (poprzednio 44). Zmianie 
uległa również cena: 8 zł (poprzednio 5 zł). 

V — mieś. Rodzina i Szkoła ukazał się 
w nowej szacie graficznej (w związku ze 
zmianą techniki druku — poprzednio offset 
arkuszowy, aktualnie: wklęsłodruk rotacyj
ny). Zmianie uległa także cena 1 egz. (3 zł; 
poprzednio 2 zł). 

29 VI — nr 26 Kobiety i Życia ukazał się 
w zmienionej szacie graficznej; zmianie 
uległ format (z 25,4X35 na 26,5X33,5 cm), 
objętość (z 20 do 24 kolumn) i cena 1 egz. 
(5 zł; poprzednio 3 zł). 

29 VI — dwutyg. Filipinka zmienił for
mat (z 25,4X33 na 27,5X35 cm) i objętość 
(z 20 do 16 kolumn). 

6 VII — od nru 27 Panorama Północy 
ukazuje się w nowym formacie — 27,5X35 
cm (poprzednio 30X41 cm). 

13 VII — tyg. Walka Młodych od nru 28 
w związku ze zmianą techniki druku (wklę
słodruk) zmienił format 27,5X35 cm, dotąd 
27,5X37,5). Cena 1 egz.: 4 zł. 

20 VII — od nru 29 tyg. Zarzewie ukazu
je się w nowym formacie — 27,5X35 cm 
(dotąd 27,5X37,5 cm). Cena 1 egz. 4 zł. 

27 VII — od nru 30 tygodnik Na przełaj 
ukazuje się w nowym formacie — 27,5X 
X35 cm (dotąd 27,5X37,5 cm). Cena 1 egz. 
4 zł. 

27 VII — od nru 30 tyg. Film ukazuje się 
w powiększonej do 24 kolumn objętości 
(poprzednio 20 kolumn). Cena 1 egz. 5 zł. 

21IX — od nru 38 Przyjaciółka ukazuje 
się w nowej szacie graficznej w związku 
ze zmianą techniki druku na offset (po
przednio druk rotacyjny + okładka wyko
nywana techniką wklęsłodrukową). Zmia
nie uległa także cena 1 egz. (2,50 zł; po
przednio 1 zł). Równocześnie zaniechano 
wydawania dwóch mutacji (dla odbiorców 
wiejskich i miejskich). 

ROŻNE 
6 VI — w okresie wakacyjnym wszystkie 

dzienniki terenowe i ogólnokrajowe — z 
wyjątkiem Trybuny Ludu, Życia Warszawy 
i Żołnierza Wolności — wydawane są 5 ra
zy w tygodniu (w każdy piątek ukazywały 
się łączne wydania tych dzienników na 
trzy dni). Od 6IX dzienniki te podjęły 6 
wydanie. 

Opracował Sylwester Dziki 
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Korespondenci zagraniczni prasy polskiej 
(stan w dniu 1 października 1975) 

RSW „PRASA-KSIĄŻKA-RUCH" 

Algieria (Algier) 
Anglia (Londyn) 

Argentyna (Buenos Aires) 
Austria (Wiedeń) 
Bliski Wschód (Bejrut) 
Bułgaria (Sofia) 
ChRL (Pekin) 
CSRS (Praga) 

Francja (Paryż) 

Jugosławia (Belgrad) 
NRD (Berlin) 

RFN (Bonn) 

Rumunia (Bukareszt) 
Szwecja (Sztokholm) 

USA (Waszyngton) 
(Chicago) 

WRL (Budapeszt) 

ZSRR (Moskwa) 

PAP 

Ameryka Łacińska (Mek
syk, Santiago de Chile, 
Lima) 

Anglia (Londyn) 
Belgia (Bruksela) 
Bułgaria (Sofia) 
ChRL (Pekin) 
CSRS (Praga) 

Ignacy K r a s i c k i {Trybuna Ludu); 
Wojciech K o r n a c k i {Express Wieczorny), An
drzej B a j o r e k (Trybuna Ludu); 
Zdzisław A n t o s (Trybuna Ludu); 
Jerzy S o l e c k i (Interpress); 
Jan U r b a n i a k (Trybuna Ludu); 
Zbigniew К 1 e j n (Trybuna Ludu) ; 
Jerzy Lobman (Trybuna Ludu); 
Stanisław C z a p l i ń s k i (Interpress), Leszek 
W у r w i с z (Zycie Warszawy), Zbigniew Z a-
m e n e k i (Trybuna Ludu); 
Leszek K o ł o d z i e j c z y k (Zycie Warszawy), 
Włodzimierz Z r a ł e k (Trybuna Ludu); 
Franciszek L e w i c k i (Trybuna Ludu); 
Michał J a r a n o w s k i (Sztandar Młodych), Bo
lesław K o n o p i ń s k i (Trybuna Ludu), Henryk 
T у с n e r (Interpress), Ignacy W i r s к i (Inter
press); 
Edward D y l a w e r s k i (Zycie Warszawy), Da
niel L u l i ń s k i (Trybuna Ludu); 
Leon G u z (Trybuna Ludu); 
Rudolf H o f f m a n (Interpress), Włodzimierz 
Ł o z i ń s k i (Trybuna Ludu) ; 
Adam S t a n e k (Trybuna Ludu); 
Alojzy M ę c l e w s k i (Interpress); 
Stanisław C z a p l i ń s k i (Interpress), Marian 
Ł а к o m s к i (Trybuna Ludu) ; 
Maciej B i e l e c k i (Interpress), Kajetan G r u 
s z e c k i (Trybuna Ludu), Zbigniew L e ś n i -
k o w s к i (Trybuna Ludu), Jerzy R a k o w s k i 
(Sztandar Młodych), Marek S i e c z k o w s k i 
(Przyjaźń), Jerzy S i e r a d z i ń s k i (Zycie War
szawy), Remigiusz S z c z ę s n o w i c z (Inter
press). 

Zdzisław M a r z e c ; 
Władysław K r a j e w s k i ; 
Jan S i e r z p u t o w s k i ; 
Bronisław T r o ń s k i ; 
Stanisław B a r t e c z k o ; 
Czesław J a w o r s k i ; 

14« 
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Francja (Paryż) 
Hiszpania (Madryt) 
Indie (New Delhi) 
Japonia (Tokio) 
Jugosławia (Belgrad) 
Kuba (Hawana) 
NRD (Berlin) 
RFN (Bonn) 
Rumunia (Bukareszt) 
Szwajcaria (Genewa) 
Szwecja (Sztokholm) 
USA (Nowy Jork — ONZ) 

(Waszyngton) 
Włochy (Rzym) 
WRL (Budapeszt) 
ZRA (Kair) 
ZSRR (Moskwa) 

Robert B i e l e c k i ; 
Mirosław I k o n o w i c z ; 
Ryszard P i e k a r o w i c z ; 
Tadeusz R u b a c h ; 
Dariusz P i l e w s k i ; 
Ryszard G i n a 1 s к i; 
Zbigniew К u s t o s i k, Julian M i k o ł a j c z y k ; 
Eugeniusz G u z , Jan P r e j z n e r ; 
Stanisław L e w a n d o w s k i ; 
Jerzy W a ń k o w i c z ; 
Tomasz W a 1 a t; 
Jerzy G ó r s k i ; 
Jan D z i e d z i c ; 
Waldemar К e d a j ; 
Andrzej C z e r k a w s k i ; 
Witold G a w r o n ; 
Jerzy G r z y w a , Michał S k a l e n a j d o . 

POLSKIE RADIO I TELEWIZJA 

Anglia (Londyn) 
Austria (Wiedeń) 
Belgia (Bruksela) 
Bliski Wschód (Bejrut) 
Bułgaria (Sofia) 
CSRS (Praga) 

(Praga — OIRT) 
Francja (Paryż) 
Jugosławia (Belgrad) 
NRD (Berlin) 
RFN (Bonn) 
Rumunia (Bukareszt) 
Skandynawia (Kopenhaga) 
Szwecja (Sztokholm) 
USA (Nowy Jork — ONZ) 
Włochy (Rzym) 
WRL (Budapeszt) 
ZSRR (Moskwa) 

Stanisław Maciej S ł o t w i ń s k i ; 
Jerzy S o l e c k i ; 
Andrzej В i 1 i k; 
Bolesław N e n c k i ; 
Bogdan R o g a l a - K o s t e c k i ; 
Karol B i e l e c k i , Borys M o k r z y s z e w s k i ; 
Wacław W y g l ę d o w s k i * ) ; 
Zbigniew L i p i ń s k i ; 
Jerzy W o y d y ł l o ; 
Edward K m i e c i k , Zdzisław R e m b i e s a; 
Henryk К o l l a t; 
Edward K w a s i ż u r ; 
Bohdan K o ł o d z i e j s k i ; 
Włodzimierz Ł o z i ń s k i ; 
Jan Z a k r z e w s k i ; 
Zbigniew T a r g o s z ; 
Witold W i e r o m i e j ; 
Erazm F e t h к e, Tadeusz H a 1 u с h, Mikołaj 
N e s t e r o w i c z , Włodzimierz P i o t r o w s k i . 

KURIER POLSKI 

Anglia (Londyn) 
Belgia (Bruksela) 
Francja (Paryż) 
Japonia (Tokio) 
Jugosławia (Belgrad) 
Włochy (Rzym) 
USA (Nowy Jork) 
ZSRR (Moskwa) 

— Kazimierz S m o g o r z e w s k i ; 
— Krzysztof A n d r z e j e w s k i ; 
— Lech Z b y s ł a w s k i ; 
— Teresa G u m o w s k a ; 
— Anna W o y d y ł ł o ; 
— Franciszek T y s z k i e w i c z ; 
— Ewa K r a s n o d ę b s k a; 
— Bożena G r y 1 i с z. 

WYDAWNISTWO „PRASA ZSL" 

ZSRR (Moskwa) — Kazimierz K o z u b . 

STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY POLSKICH 
CSRS (Praga — MOD) — Mieczysław К i e t a **). 

* Przedstawiciel TV polskiej w Międzynarodowej Organizacji Radia i TV. 
**) Przedstawiciel SDP w Międzynarodowej Organizacji Dziennikarzy. 
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Skróty tytułów: 

EP — Editor and Publisher 
EPP — L'Echo de la Presse et de la 

Publicité 
FAZ — Frankfurter Allgemeine Zeitung 
NDP — Neue Deutsche Presse 
NP — Newspaper Production 
NZZ — Neue Zürcher Zeitung 
PMS — Problemy Mira i Socyalizma 
RP — Rasprostranienije Pieczati 

REDAGOWANIE 

OWP. W r. 1972 Obóz Wyzwolenia Palesty
ny powołał jednolity system informacyj
ny — UIS. Już wcześniej, po izraelskiej 
agresji w 1967 r. działał „Głos Palestyny" 
jako rozgłośnia el-Fatah. Od połowy 1972 r. 
wychodzi tygodnik „Rewolucyjna Palesty
na", jako centralny organ OWP. Wtedy 
też powstała agencja informacyjna WAFA. 
Od lutego wydaje się w językach angiel
skim i francuskim miesięcznik „Palesty
na". Oprócz tego UIS produkuje filmy do-
kumentarne, biuletyny, książki i plakaty. 
(NDP 1975 nr 15 S. 26) pd 
RFN. Na rynku wydawniczym rozpowszech
nia się tu typ periodyków zrodzonych we 
Włoszech, tzw. Partworks: są to jednote-
matyczne publikacje w regularnych odstę
pach czasu, które po wyczerpaniu zagad
nienia składają się na pewną całość, kom
pendium. Dalszą ich cechą charakterysty
czną jest to, iż najwyższy nakład osiągają 
w momencie startu, mniej więcej przy 10. 
numerze nakład jest już o połowę mniej
szy a przy końcu serii liczy przeciętnie 
zaledwie 30°/o nakładu wyjściowego. Dlate
go też każde nowe wydawnictwo poprze
dza intensywna reklama, którą podtrzymu
je się do G—7 kolejnego numeru. 

Oxi końca lat sześćdziesiątych coraz wię
cej wydawnictw wypuszcza w RFN tego 
rodzaju periodyki. Na czele stoi wydaw
nictwo „Orbis", którego akcje należą po 
połowie do znanych firm wydawniczych 
Bertelsmanna oraz Grunera Jahra. Przy
kładowe tytuły, z których każdy został 
wprowadzony na rynek reklamą kosztu
jącą po 2,5 min marek: Selbermachen 
(Majsterkowanie) o nakładzie 140 tys. egz. 
przy początkowycu 230 tys., Handarbeiten 
(Robótki ręczne) ukazujące się przeszło 
4 lata (z początkowych 150 tys. egz. pozo
stała w druku połowa), Blumen & Garten 
(Kwiaty i ogród), które w półrocznym 
okresie 1975 zmniejszyły nakład ze 150 tys. 
do 100 tys. egz. 

Na ilustrującej tę informację reproduk
cji wymienionych tytułów jest również 
strona tytułowa periodyku hamburskiego 
wydawnictwa John Jahr, którego cykl 
przewidziany jest do wiosny 1976 — „do
kumentacji" pt. Das III. Reich (III Rze
sza). Akurat w przedstawionym numerze 
17 tematem była „wojna błyskawiczna 
(Blitzkrieg) w Polsce", a jednym z roz
działów — „krwawa niedziela (Blutsonn-
tag) w Bydgoszczy". Po wydaniu w 1974 r. 
2 milionów mk na reklamę tego wydaw
nictwa, rozchodzi się ono w stutysięcznym 
nakładzie. Przytoczone nagłówki tej „do
kumentacji" mówią same za siebie i nie 
wymagają komentarzy. (Zeit 1975 nr 44 
s. 20) pd 
USA. Coraz więcej gazet amerykańskich 
dla zmniejszenia kosztów produkcji prze
chodzi na 6-szpaltowy format w części re
dakcyjnej, a czasem nawet w części ogło
szeniowej. Wśród ostatnich przykładów: 
Tribune, ukazująca się w Chicago i Bulle
tin — w Filadelfii. (NP z maja 1975 s. 12) 
ar 

USA. Redakcja Cincinnati Post wpadła na 
nowy pomysł przyciągania czytelników, 
wykorzystując ich potajemne pragnienia 
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kariery literackiej. Ogłosiła mianowicie za
rys powieści sensacyjnej pod nazwą „Dzie
sięć minut do strachu", którą czytelnicy 
mieli pomóc napisać. Oprócz wątku po
wieści rozgrywającej się w atmosferze sta
rego zamczyska nakreślone zostały dokład
nie postacie głównych bohaterów wraz z 
rysunkowymi ich portretami. Na zaprosze
nie do zabawy 400 czytelników nadesłało 
własne wersje rozwoju wypadków, które 
następnie zawodowi dziennikarze próbowa
li połączyć w jedną całość, wybierając z 
różnych propozycji najciekawsze wątki. 
Nie udało się przy tym uniknąć wpadki — 
co wytknął następnie jeden z czytelni
ków — że główna heroina trzy razy zmie
niała kolor oczu. (EP 1975 nr 30 s. 14) bg 
ZSRR. W 1912 r. z inicjatywy rosyjskich 
uczonych powstało pismo Priroda. Zasadni
czo nie zmieniło ono charakteru do czasów 
obecnych: autorami są nadal wyłącznie 
uczeni, pracownicy naukowi reprezentują
cy wszystkie dyscypliny naukowe. 12—16 
stron przeznacza się na najnowsze wyda
rzenia i odkrycia naukowe radzieckie i za
graniczne (dział „Nowości nauki"). Czytel
nikami pisma są ludzie o pewnym stopniu 
przygotowania naukowego, chcący rozsze
rzać swoją wiedzę. 

Priroda, organ Prezydium Akademii 
Nauk ZSRR, w ćwierćwiecze Akademii 
Nauk drukowała mnóstwo interesujących 
materiałów poświęconych historii Akade
mii. W roku następnym uwaga skoncen
trowała się na 30 rocznicy zwycięstwa 
Związku Radzieckiego nad hitleryzmem. 
(RP 1975 nr 4 s. 42) az 

ZSRR. Woprosy Litieratury to jedyne w 
kraju pismo poświęcone krytyce i teorii 
literatury. Głównym jego celem jest ana
liza problemowa procesów literackich na 
świecie w ich różnorodnych formach, wy
jaśnianie prawideł i tendencji rozwoju li
teratury. Przedstawiane problemy dotyczą 
nie tylko kultury i wielonarodowej litera
tury radzieckiej, ale również krajów socja
listycznych i kapitalistycznych: pozytyw
nego bohatera, rewolucji naukowo-techni
cznej, sztuki, socjologii, twórczości arty
stycznej, kultury, polityki itp. Pismo pu
blikuje także utwory teraźniejszych i daw
nych pisarzy krajowych i zagranicznych. 
Wiele miejsca poświęca teorii literatury i 
estetyce. (RP 1975 nr 8 s. 21) az 

ZSRR. Poważną rolę w wychowaniu dzie
ci w przedszkolu odgrywa metodyczne pis-
smo Doszkolnojc Wospitanije, które zazna
jamia wychowawców z różnymi metoda
mi pedagogiki przedszkolnej. Wśród auto
rów występują znani uczeni, pedagodzy, 
psychologowie, literaturoznawcy, miłośni
cy sztuki oraz twórcy literatury dziecięcej. 
(RP 1975 nr 8 S. 44) az 

ROZPOWSZECHNIANIE 
MIĘDZYNARODOWE. Miesięcznik Proble
my Mira i Socyalizma — teoretyczne i in
formacyjne pismo partii komunistycznych 
i robotniczych — wychodzi w 29 językach 
dla 145 krajów. Pierwszy numer ukazał 
się w 1958 r. Redakcja i wydawnictwo mie
szczą się w Pradze, matryce przygotowuje 
się w redakcji dziennika Prawda, składa 
w redakcji Rude Pravo. W skład kolegium 
redakcyjnego wchodzą przedstawiciele par
tii z 49 krajów: Austrii, Algierii, Argen
tyny, Bułgarii, Boliwii, Brazylii, W. Bryta
nii, Węgier, Wenezueli, Gwatemali, NRD, 
Hondurasu, Grecji, Danii, Izraela, Indii, 

Indonezji, Jordanii, Iraku, Iranu, Irlandii, 
Hiszpanii, Włoch, Kanady, Cypru, Kolum
bii, Libanu, Luksemburga, Meksyku, Mon
golii, Panamy, Paragwaju, Peru, Polski, 
Portugalii, Rumunii, Senegalu, ZSRR, Su
danu, USA, Filipin, Finlandii, Francji, 
RFN, Czechosłowacji, Chile, Szwecji, RPA, 
Japonii. 

Ostatnio Problemy zaczęły wychodzić w 
Indii w językach pendżabi w stanie Pen-
dżab i malajalam w stanie Kerala. Tym 
samym liczba wydań narodowościowych 
pisma osiągnęła 46. (PMS 1975 nr 7 s. 1 i 
96) dkn 
MIĘDZYNARODOWE. Ogólny nakład cza
sopisma UNESCO-Kurier, wydawanego w 
15 językach, osiągnął 450 tys. egz. 75*/« 
nakładu rozchodzi się w prenumeracie, 
przy czym blisko 7» we Francji (mie
sięcznie 137 tys. egz.). W języku francu
skim drukuje się aż 180 tys. egz., następ
nie w hiszpańskim — 63 tys., rosyjskim — 
50 tys., angielskim — niespełna 40 tys, 
egz. Poza tym UNESCO-Kurier ukazuje się 
w językach: niemieckim, portugalskim, 
włoskim, holenderskim, japońskim, arab
skim, hebrajskim, perskim, tureckim, hindi 
oraz tamil. (ZV+ZV 1975 nr 34 s. 1006) pd 
MIĘDZYNARODOWE. Według zestawienia 
opublikowanego w paryskim magazynie 
gospodarczym Vision, w r. 1974 ukazywały 
się w Europie zachodniej 1584 dzienniki, z 
czego ponad »A w RFN (404), przed Szwe
cją (174), W. Brytanią (134), Szwajcarią 
(118) i Hiszpanią (110). W tych pięciu 
krajach wydawano łącznie blisko 60*/« 
wszystkich tytułów dzienników zachodnio
europejskich, podczas gdy najmniejszą ich 
liczbę ustalono w Irlandii (10) i Austrii 
(24). 

Jednocześnie podano, że w tym samym 
czasie w USA wychodziło 1768 gazet co
dziennych, a w Japonii 121. (ZV+ZV 1975 
nr 34 s. 1006) pd 
MIĘDZYNARODOWE. Z każdym rokiem 
wzrasta popularność prasy radzieckiej w 
Polsce. Na przykład ukazujący się w ję
zyku polskim miesięcznik Kraj Rad od 
chwili powstania w r. 1958 zwiększył swój 
jednorazowy nakład z 30 tys. do 150 tys. 
egz. Dużym powodzeniem cieszą się pi
semka dziecięce: Murzilka, Wiesiolyje Kar-
tinki, które służą również jako materiał 
do nauki języka rosyjskiego. (RP 1975 nr 5 
s. 40—41) az 

MIĘDZYNARODOWE. W sprzedaży deta
licznej i w prenumeracie można otrzy
mać w ZSRR 7 gazet i 25 czasopism z 
Wietnamu. W języku wietnamskim wy
chodzi w kraju czasopismo Sowietskij So-
juz. Prenumeratorzy z DRW otrzymują ga
zety: Prawda, Izwiestija, Komsomoiskaja 
Prawda, Trud i czasopisma: Kommunist, 
Mieżdunarodnaja Zyzń, Nowoje Wriemia. 
Obecnie Związek Radziecki wysyła do Wiet
namu 29 tytułów gazet i 1293 tytuły cza
sopism. (RP 1975 nr 8 S. 37—38) az 

ChRL. Radio Pekin intensyfikuje działal
ność programową na zagranicę. Według 
źródeł chińskich w połowie 1975 r. nada
wało audycje dla słuchaczy obcych w 42 
językach — głównie dla Azji w 21 jęz. ob
cych, w tym we francuskim i esperanto 
i 5 odmianach chińskiego). Dla Europy 
emituje się w 14 językach, dla Afryki i 
Azji zachodniej w 10, dla Ameryki Płd. w 
3, dla Ameryki Płn. i Oceanii jedynie w 
angielskim. Tylko w tym języku nadaje 
Pekin 20 godzin programu dziennie. 
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Po rozgłośni moskiewskiej Pekin emi
tuje najdłuższy program obcojęzyczny. 
Następne miejsca pod tym względem zaj
mują USA, RFN. W. Brytania i Egipt. 
(2VZZ z 22 VIII 1975 S. 66) pd 
DRW. W walce narodu wietnamskiego 
ogromną rolę odgrywała zawsze prasa. 
Rewolucyjny kierunek w prasie wietnam
skiej ściśle wiąże się z nazwiskiem Ho 
Chi Minha. W 1921 r. wydawał on w Pary
żu przy pomocy komunistów francuskich 
gazetę Paria (Wzgardzony), która ogłosiła 
idee walki rewolucyjnej o wyzwolenie na
rodowe. W latach 1920—1930 gazety i cza
sopisma przyczyniły się do utworzenia 
pierwszych organizacji marksistowskich i 
Ich zjednoczenia w jedną komunistyczną 
partię Indochin. 

W 1946 r. w Hanoi wychodziło ponad 120 
gazet codziennych. W tym okresie na rów
ni z organami partyjnymi ogromne zna
czenie uzyskały wydawnictwa periodycz
ne: organ Wietnamskiego Frontu Patrio
tycznego Cuu Quoc (O Wolność Ojczyzny), 
organ КС Partii Demokratycznej Wietna
mu — Doc Lap (Niepodległość), pismo Fe
deracji Związków Zawodowych — Lao 
Dong (Praca). 

Po roku 1954, kiedy DRW przystąpiła 
do budowy ustroju socjalistycznego, prasa 
zaczęła odgrywać wyjątkowo ważną rolę 
W propagowaniu polityki partii robotniczej, 
w organizowaniu społeczeństwa do reali
zowania rewolucyjnych zadań. W okresie 
agresji USA na Wietnam gazety codzien
ne i periodyki ukazywały się w nie 
zmniejszonych nakładach. 

Obecnie w DRW wychodzi ponad 130 
tytułów centralnych i terenowych gazet 
i czasopism. W celu informowania czy
telników zagranicznych o osiągnięciach w 
walce i budownictwie socjalizmu w kraju, 
jego historii i kulturze wydaje się w wie
lu językach ilustrowane pismo Anh Viet-
-nam. w języku francuskim i angielskim 
wychodzą m. in. Le Viet-Nam en Marche, 
Le Courier du Vietnam. (Rp 1975 nr 8 s. 
37—38) az 

INDIE. W pierwszych latach po odzyska
niu niepodległości ukazywało się w In
diach 220 tytułów codziennych gazet (dane 
z r. 1950), obecnie liczba ta wzrosła do 821. 
Oprócz tego drukuje się 68 tytułów ga
zet wychodzących 2—3 razy w tygodniu, 
3608 tygodników i 7721 innych periodyków. 
Według danych UNESCO Indie mają* trze
cie miejsce na świecie pod względem licz
by dzienników, za Związkiem Radzieckim i 
Stanami Zjednoczonymi. Jednorazowy na
kład dzienników w Indiach wynosi blisko 
9 min egz. 

Osobliwością prasy hinduskiej jest jej 
wielojęzyczność, dzienniki na przykład 
ukazują się w 21 językach. Pomimo że 
liczba analfabetów w kraju jest bardzo 
wysoka 2/3 ogółu ludności), prasa jest 
podstawowym źródłem informacji. (RP 1975 
nr 6 s. 40—42) az 

JEMEN PŁD. W Adenie uruchomiono ra
diostację szerokiego zasięgu, zbudowaną 
przy pomocy Związku Radzieckiego. Spe
cjaliści radzieccy uczestniczyli w montażu 
urządzeń oraz szkolili lokalnych pracow
ników radiostacji. (Zurnalist 1975 nr 7 s. 
63) zl 
RFN. Interesujące zestawienie obrazujące 
rozwój nakładów największych dzienni
ków ogólnokrajowych i regionalnych o 
szerszym zasięgu rozpowszechniania po
dało IVW (Informationsgemeinschaft zur 

Feststellung der Verbreitung von Werbe
trägern — Towarzystwo Informowania o 
Rozpowszechnianiu Środków Reklamo
wych). W 25-leciu od r. 1950 po II kwar
tał 1975 sprzedane nakłady przedstawiały 
się następująco: 

Süddeutsche Zeitung 193,5 tys. egz. — 
296 tys. egz., Frankfurter Allgemeine 40,5 
tys. — 286 tys., Die Welt 285 tys. — 227,5 
tys., Frankfurter Rundschau 140,5 tys. — 
165,5 tys. Stuttgarter Zeitung 113,5 tys. egz. 

Tak więc cztery dzienniki zanotowały 
wzrost sprzedanych nakładów (FAZ aż sie
dmiokrotny !), natomiast Springerowska 
Die Welt poważnie obniżyła loty. (Spiegel 
1975 nr 42 s. 110) pd 
RFN. Liczbę periodycznych wydawnictw 
komiksowych przeznaczonych dla dzieci w 
wieku od 6 do 14 lat (jest ich ok. 9 mi
lionów) szacuje się na 60. Globalny na
kład roczny tych pism przekracza 120 min 
egz. (Zeit 1975 nr 43 s. 22) pd 
RFN. Wysokonakładowym czasopismom 
podającym tygodniowe programy radia i 
tv (zwłaszcza drukowanym w milionach 
egz. przez hamburskie wydawnictwa Sprin
gera i Bauera) wyrasta niespodziewany 
nowy konkurent: Illustrierte Wochen
zeitung IWZ, bezpłatny kolorowy dodatek 
programowy do dzienników w południowo-
-zachodnich regionach. M. in. otrzymują 
go czytelnicy Stuttgarter Zeitung (157 tys. 
egz. nakładu), Stuttgarter Nachrichten (72 
tys. egz.), Südwest-Presse z Ulm, Esslinger 
Zeitung, Rheinpfalz z Ludwigsburga. 

Ogółem dodatek rozprowadzany jest w 
przeszło 900 tys. egz. tygodniowo. Odciąga 
od swych renomowanych konkurentów 
(Hör Zu, TV Hören und Sehen i in.) inse-
rentów i nabywców — tych ostatnich na 
obszarze jego rozprowadzania do 23°/o. Wy
dawcy IWZ chcą rozszerzyć zasięg do
datku na prasę w Hanowerze, Essen. 
Frankfurcie n. Menem i liczą, że jego 
nakład w 1977 r. przekroczy 2,5 min egz., 
a w dalszej perspektywie widzą w nim 
„największe ilustrowane pismo Republiki 
Federalnej". (Spiegel 1975 nr 45 s. 78 i d.) 
pd 
RPA. W jedynym na świecie kraju uprze
mysłowionym, który stronił od telewizji 
pojawiła się już ta forma przekazu. Tłu
my zebrały się przed wystawami sklepo
wymi na ulicach Johannesburga, aby obej
rzeć program eksperymentalny South Afri
can Corp. 

Regularne programy mają się rozpocząć 
w styczniu 1976 r. (Interstages 1975 nr 105— 
106 s. 23) zl 
USA. Nakład lokalnych tygodników wzrósł 
w ciągu roku o 2,6°/o, tj. do 35 892 407 
egzemplarzy, co oznacza wzrost o blisko 
milion egz. — mimo spadku liczby tytu
łów z 7641 w r. 1973 do 7612 w roku na
stępnym. Większe zainteresowanie spra
wami lokalnymi, z kręgu miejsca zamie
szkania czytelnika sprawia, że w czasie 
gdy wielkonakładowa prasa traci czytel
ników, prasa lokalna zyskuje nowych. Ro
sną tym samym zyski z reklam i ogłoszeń, 
co umożliwia stosowanie nowych technik 
druku (offset) i sprawia, że pisma te stają 
się coraz atrakcyjniejsze (cztery kolory). 
(NP z maja 1975 s. 26 i nast.) ar 
USA. Wg danych Catholic Press Associa
tion w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie 
i „Indiach Zachodnich" istnieją 434 dzien
niki i magazyny katolickie o globalnym 
nakładzie ok. 23 milionów egz. Z liczby 
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tej na dzienniki przypada ok. 5 min egz.* 
na magazyny aż 17,5 min egz. Liczba ty
tułów w porównaniu z rokiem poprzed
nim zwiększyła się o 9. (Interstages 1975 
nr 104 s. 26) zl 
USA. Z 25 000 do 300 000 egzemplarzy 
wzrosła w roku 1975 sprzedaż nowego dwu
miesięcznika High Times, poświęconego 
sprawie legalizacji marihuany. Rozrywko
wy, nawet skandalizujący, bogato ilustro
wany magazyn (cena 1,5 dolara) „popiera 
legalizację marihuany, ale nie propaguje 
jej używania'^ — wg deklaracji redakcji. 
Mimo to jest bojkotowany przez oficjal
nych dystrybutorów prasy. Rozchodzi się 
głównie za pośrednictwem boutique'ow, w 
prenumeracie zaledwie 9000 egz. (Time z 
8 1X1975 s. 51) ar 

WŁOCHY. W Bolonii przeprowadza się 
eksperyment ściągający na siebie uwagę 
całego kraju. Z inicjatywy partii komu
nistycznej założono tu komunalną telewi
zję kablową — z przeznaczeniem dla ma
sowego audytorium: na głównych ulicach 
ustawiono 14 gigantycznych ekranów, na 
których widzowie mogą oglądać aktual
ny, specjalnie opracowany program. W 
przygotowaniu repertuaru będą uczestni
czyć przedstawiciele związków zawodo
wych, organizacji studenckich i innych 1 
oczywiście działacze kultury. 

Jedną z osobliwości telewizji komunal
nej jest to, że odbiorcy będą bezpośred
nimi uczestnikami-twórcami audycji — na 
ulicach i placach ustawia się telekamery i 
mikrofony i każdy może wziąć udział w 
dyskusjach i debatach, zadawać pytania, 
komentować wydarzenia. 

Jak zaznaczył przedstawiciel miejskiego 
organu komunistów, jest to pierwsza tele
wizja we Włoszech, która będzie mieć 
prawdziwie społeczny charakter, co jest 
szczególnie ważne w warunkach, kiedy 
radio i telewizja (RAI) znajduje się w rę
kach burżuazyjnej partii chrześcijańsko-
-demokratycznej. 

W dalszych zamierzeniach planuje się 
punkty odbioru miejskiej telewizji w klu
bach, kawiarniach i domach prywatnych. 
(PMS 1975 nr 9 S. 95—96) dkn 
WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ. Dzien
nik abidżański Fraternité Matin obcho
dził 10-lecie istnienia. Ma nakład 45 tys. 
egz., format tabloidu i jest jedną z nowo
cześniejszych gazet czarnej Afryki. (Inter
stages 1975 nr 103 s. 22) Zl 
ZSRR. Szybko wzrastają nakłady dzien
ników i czasopism. W ostatnich latach 
jednorazowy nakład zwiększał się prze
ciętnie o 12% rocznie. Roczny nakład pe
riodyków politycznych i społeczno-ekono-
micznych wzrósł ponad 30%. Wydaje się 
nowe tytuły z zakresu nauki, techniki i 
rolnictwa. Wzrastają także nakłady pism 
w republikach związkowych. (RP 1975 nr 4 
s. 41) az 
ZSRR. Rozprowadzenie gazet i czasopism 
w kraju wzrosło o 7*/» w porównaniu z 
pierwszą połową r. 1974, w RFSRR o 7,3'/«. 
(RP 1975 nr 8 s. 8) az 
ZSRR. W ostatnich latach zespoły Sojuz-
pieczati wykonały olbrzymią pracę w za
kresie rozpowszechniania gazet i czaso
pism. Szczególnie należy podkreślić znacz
ny wzrost sprzedaży detalicznej. Udział 
jej w ogólnej sprzedaży wzrósł z 27,2*/« w 
r. 1970 do 33,7V» w 1974; w którym to roku 
w porównaniu z r. 1973 zwiększył się o 
14,2«/.. 

Gazety i tygodniki stanowią 47,5V» ogól
nego obrotu towarowego agencji detalicz
nej Sojuzpieczati. Należy jednak podkre
ślić, że w okresie szybkiego wzrostu całe
go obrotu towarowego (książki, plakaty* 
pocztówki, znaczki) proporcjonalny udział 
prasy w ostatnich latach procentowo się 
zmniejsza. W wielu kioskach, zwłaszcza w 
dużych miastach, gazet wystarcza na krót
ko, a wypełnienie planu zapewnia się 
sprzedażą droższych towarów. (RP 1975 nr 4 
s. 22) az 

ODBIORCY 
NRD. Wszystkie stacje radiofonii NRD 
otrzymały w I półroczu 1975 łącznie 750 
tys. listów od słuchaczy. (NDP 1975 nr 18 
a. 5) pd 
RFN. Według danych „Media-Analyse 1975" 
ilustrowany magazyn Stern (drukowany 
w II kw. r. 1975 w nakładzie 1861 tys. egz.) 
w 1974 r. czytało blisko 8,5 min osób — 
czyli ok. 20% mieszkańców RFN powyżej 
14 lat. Stern docierał prawie do każdego 
trzeciego obywatela kraju z wykształce
niem wyższym i średnim. Najwięcej czy
telników tygodnika sympatyzowało z so
cjaldemokracją — 39%, 35% z chadecją 
i 10,5V» z liberałami. (Stern 1975 nr 33 
s. 3) pd 
USA. Jak stwierdziły badania, studenci 
amerykańscy w okresie studiów stopnio
wo zmieniają motywacje czytelnicze. Naj
wyżej cenione są przez nich pisma uni
wersyteckie (czyta je 87% studentów, a 
29% uznaje za godne zaufania). Z chwilą 
ukończenia studiów zainteresowanie nimi 
jednak kończy się raptownie i przecho
dzi na pisma codzienne. Wśród studentów 
poczytność tych ostatnich znajduje się na 
drugim miejscu (39% czyta je codziennie, 
ale tylko 14% darzy zaufaniem). Na trze
cim dopiero miejscu znajdują się maga
zyny (36% czyta, 29% obdarza zaufaniem). 
Najmniej poczytne są magazyny przezna
czone dla młodzieży. Telewizja i radio 
mają wśród studentów wielu odbiorców 
(TV — 82%, radio — 92%), ale wiarygod
ność tych dwóch środków informacji i za
ufanie do nich okazują się wśród studen
tów bardzo nikłe (TV — 6%, radio — 7%). 
(EP 1975 nr 32 s. 16) bg 

RUCH WYDAWNICZY 
AUSTRALIA. W Melbourne powstała no
wa popoludniówka — Daily Truth. Wy
dawca: Rupert Murdoch, nakład pierwsze
go numeru: 300 000 egz. (Guardian z 21 VIII 
75 s. 3) ar 
FRANCJA. Z początkiem września 1975 
pojawiło się tu 49 nowych tytułów praso
wych, z tego 12 o nakładzie przekraczają
cym 100 tys. egz. W ogólnej liczbie miesz
czą się biuletyny o minimalnym zasięgu, 
6 miesięczników i kwartalników specjali
stycznych, 9 miesięczników typu komiks 
i aż 14, czyli ponad 1/4, pism porno. Od 
początku ub. roku Francja przeżywa istny 
zalew takich wydawnictw, wywołujący 
niepokój w kręgach prasowych. 

Używane niekiedy tłumaczenie, że pra
sa erotyczna niejako lansuje wielką pra
sę, gdyż klienci porno kupują z reguły 
równocześnie poważny dziennik, trudno 
traktować poważnie. Wiadomo, że celem 
nie jest w tym wypadku lektura normal
nej gazety, a ukrycie w niej tzy. „świń-
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skich tytułów" niesionych pod pachą. 
(EPP 1975 nr 964 S. 37) Zl 
FRANCJA. Na rynku prasowym pojawiło 
się nowe czasopismo Action, organ francu
skich komunistów, przeznaczony głównie 
dla czytelnika robotniczego. Nakład wyj
ściowy — 1200 000 egz. (Zurnalist 1975 nr 
7 S. 63) Zl 
FRANCJA. W Paryżu ukazał się pierwszy 
numer międzynarodowego oficjalnego pe
riodyku, który zamieszczać będzie wykazy 
i dane o skradzionych obrazach i dziełach 
sztuki. Pismo wychodzi w języku francu
skim, angielskim, niemieckim, hiszpań
skim, włoskim i japońskim. Przewidywani 
czytelnicy rekrutują się z kręgów han
dlarzy dziełami sztuki, ekspertów i spe
cjalistów z zakresu ochrony. Pismo zawie
ra informacje o wszystkich wypadkach 
kradzieży cennych obiektów, a także o 
przedmiotach artystycznych, które odnale
ziono, ale właściciele pozostają nie znani. 
(Zurnalist 1975 nr 8 s. 76) zl 
MAROKO. Na wiosnę 1975 dotychczasowy 
tygodnik Al Bajan, wychodzący w języ
kach arabskim i francuskim, stał się 
dziennikiem. Ma objętość 8 stron, nakład 
14 tys. egz. Gazeta solidaryzuje się z ru
chem robotniczym walczącym o swoje 
prawa. Publikuje partyjne dokumenty, 
informuje o przedsięwzięciach partii, ope
ratywnie reaguje na ważniejsze wydarze
nia w polityce wewnętrznej kraju, pre
zentuje osiągnięcia państw socjalistycz
nych. (PMS 1975 nr 9 S. 96) dkn 
REP. WIETNAMU PŁD. Od pierwszych 
dni po wyzwoleniu Sajgonu w mieście 
wychodzi nowa gazeta Saigon Liberation, 
organ administracji miejskiej. Jednym z 
głównych zadań dziennika jest uczestni
ctwo w normalizacji życia w stolicy. 
Większość materiałów mówi o problemach 
ludzi pracy. (Zurnalist 1975 nr 7 s. 77) zl 
REP. WIETNAMU PŁD. 22 VII 1975 r. uka
zał się pierwszy centralny dziennik repu
bliki Giai Phong (Wyzwolenie). Uprzednio 
jako jedyny dziennik wychodził w stolicy 
Saigon Giai Phong. W innych miastach 
i prowincjach wydawane są pisma lokalne 
i regionalne o różnej częstotliwości. 

Jako dwutygodniki ukazują się czaso
pisma Związku Młodzieży i Zw. Kobiet 
oraz pismo poświęcone kulturze i sztuce. 
Natomiast we wrześniu wyszedł tygodnik 
związków zawodowych. (NDP 1975 nr 17 
s. 23) pd 
W. BRYTANIA. Wyraźne trudności prze
żywa brytyjska prasa kobieca. Zamknięto 
wielki magazyn Biba nadający ton w za
kresie mody, umeblowania i artykułów 
gospodarstwa domowego, zniknął równo
cześnie drugi — Nova, wydawany w 80-
tys. nakładzie, na kredowym papierze, ma
gazyn „dla kobiet, które myślą". Zamknię
to TVLife, miesięcznik poświęcony telewi
zji a przeznaczony dla kobiet i Adweek — 
periodyk publicystyczny wchłonięty przez 
czasopismo Compaign. 

Likwidacja tych tytułów powstałych 
w latach sześćdziesiątych zmniejsza nieco 
nadmierną liczbę pism kobiecych. Przez 
kilka lat wychodziło tu aż 25 magazynów, 
miesięczników i tygodników, na czele z 
szacowną The Lady, istniejącą od 1885 ro
ku, i ultrafeministyczną, liberalną Cosmo
politan. Gros nakładów wszystkich pism 
tego typu przypada na tygodniki Woman 
i Woman's Own, drukujące po 1,5 min 
egz. (EPP 1975 nr 964 s. 16) zl 

WŁOCHY. W Genui zaczął wychodzić no
wy dziennik La Gazetta di Genova. Gazeta 
ma charakter polityczny, przeznaczona 
jest dla liberałów, tzw. niezależnych, i 
zwolenników frakcji umiarkowanej chrze
ścijańskiej demokracji. 

Dwumilionowe miasto miało ostatnio 
tylko dwa dzienniki II Secolo 1 II Mercan
tile. Trzeci tytuł zniknął z początkiem 
roku 1975, nowe pismo weszło na jego 
miejsce. (EPP 1975 nr 961 s. 9) zl 
ZSRR. Nasz Sowriemlennik, stołeczny or
gan związku pisarzy ZSRR jest najmłod
szym pismem. Publikują w nim materia
ły wybitni prozaicy, znani nie tylko w 
stolicy, lecz również w całym kraju. Dru
kuje się tu także fragmenty dawnych i 
współczesnych utworów literackich. Celem 
pisma jest kształtowanie świadomości 
współczesnego człowieka za pomocą lite
ratury. (RP 1975 nr 6 s. 44) az 

AGENCJE 
KATAR. Powstała tu nowa agencja in
formacyjna KANA — pierwsza samodziel
na placówka tego typu w krajach Zatoki 
Perskiej. Pomocy w organizacji pracy i 
przygotowaniu kadr udzieliła jej egipska 
agencja MENA. (Zurnalist 1975 nr 8 s. 77) 
zl 
PERU. W Limie założono narodową agen
cję informacyjną ESI-Peru. Serwis zagra
niczny rozpowszechniany jest pod tytułem 
ESI-Andina. (NDP 1975 nr 19 S. 23) pd 
PORTUGALIA. Na bazie agencji ANII po
wstała nowa agencja informacyjna, która 
dostarcza wiadomości prasie portugalskiej. 
Ma również prawo wydawania własnych 
periodyków i samodzielnych publikacji. 
(Zurnalist 1975 nr 7 s. 63) zl 

EKONOMIKA 
DANIA. Zarysował się wyraźny konflikt 
między wydawcami i drukarzami, którzy 
uważają się za zagrożonych przez wkra
czającą do produkcji prasowej technikę 
elektroniczną. Wiele dzienników ukazuje 
się nieregularnie z powodu przerw w pra
cy zakładów poligraficznych. (Interstages 
1975 nr 103 S. 22—23) Zl 
RFN. W Północnej Nadrenii-Westfalii po
wstał największy po springerowskim kon
cern prasy codziennej. Zeitungsverlag Nie
derrhein GmbH & Co. KG. Dziennik re
gionalny o najwyższym nakładzie West
deutsche Allgemeine Zeitung w Essen (617 
tys. egz.), który jesienią 1974 uzyskał więk
szość akcji należących przedtem do Partii 
Socjaldemokratycznej dziennika Westfä
lische Rundschau w Dortmundzie (205 tys. 
egz.) — objął kooperacją w październiku 
1975 także popularny dziennik bulwarowy 
Neue Ruhr Zeitung/Neue Rheinzeitung w 
Essen (220 tys. egz.). Ponadto ujawniono 
ostatnio, że udziałowcy WAZ posiadają 
od 1972 r. akcje zbliżonego do CDU dzien
nika Westfalenpost w Hagen (152 tys. egz.), 
a od 1974 r. w ich portfelach znajduje się 
ponad 90»/« tych akcji. Tak więc koncern, 
w którym dominuje WAZ, wydaje dzien
nie blisko 1200 tys. gazet o wachlarzu po
litycznym sięgającym od poglądów rządzą
cej partii socjalistycznej po opozycyjną 
chadecję. 

Nie łącząc wymienionych tytułów, kon
cern prowadzi przede wszystkim wspólny 
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kolportaż i administrację oraz działalność 
ogłoszeniową. Niemniej jednak przewiduje 
się fuzję i nawet likwidację słabszych lo
kalnych wydań poszczególnych dzienni
ków. Komentatorzy wskazują też na nie
uniknione zmiany w profilu politycznym 
kooperujących gazet, na które zawsze 
wpływ wywierali możni ogłoszeniodawcy. 

Federalny Urząd Kartelowy zatwierdził 
bez oporów powstanie nowego kartelu wy
dawniczego, gdyż jego obroty sięgają 500 
min marek, a granica formalnie przewi
dująca „zagrożenie monopolistyczne" zo
stała wyznaczona na miliard marek. 

Zagrożone czują się jednak inne wy
dawnictwa prasowe. Tak więc Kölnische 
Rundschau i Kölner Stadtanzeiger w Ko
lonii, Rheinische Post w Dusseldorfie i 
kilka innych gazet w Nadrenii przystąpiło 
do kooperacji ogłoszeniowej w ramach 
Anzeigenkooperation Nordrhein, (Spiegel 
1975 nr 45 s. 32 i п. ; FAZ z 6 XII 1975 s. 2) 

pd 
USA. Prezes koncernu wydającego New 
York Times Arthur Ochs Sulzberger po
dał, że w 1974 r. wpływy firmy wyniosły 
prawie 390 min doi., czyli o 33 min wię
cej niż w roku poprzednim. Zysk prze
kroczył 20 min doi. (17,6 min w 1973). 

Jednak z New York Times zysk obli
czany od wpływów spadł z 9 do 4%. Zda
niem Sulzbergera przyczyną była „zbyt 
mała wydajność na głowę i godzinę pra
cy". (ZV+ZV 1975 nr 29 S. 850) pd 
USA. Kłopoty Playboya z dużą regular
nością trafiają ostatnio na łamy prasy. 
Okazuje się jednak, że większość spośród 
blisko 35 podobnych mu magazynów to
czy nie zawsze zwycięską walkę o czytel
ników, przy okazji konkurując ze sobą 
zawzięcie. Wprawdzie „wielka trójka" — 
Playboy, Penthouse i Oui — rozchodzi się 
łącznie w ponad 10-milionowym nakładzie, 
jednak sprzedaż Playboya po raz pierwszy 
spadła poniżej gwarantowanego ogłosze
niodawcom poziomu G milionów egz. (wy
nosi: 5,8 miliona), co sprawiło, że wydaw
cy zwracają część opłat reklamującym się 
firmom, a zyski z reklam spadły o 7,5%>. 
Playboy jednak nadal przynosi zyski, cze
go nie da się powiedzieć o innych przed
sięwzięciach jego wydawcy Hugha Hef-
nera. W branży pismo ma opinię łagodne
go, dużo śmielszy jest Penthouse (sprze
daż: 3,7 miliona egz.) oraz niewiele ponad 
rok temu założony a już rozchodzący się 
w nakładzie 1,3 miliona egz. — Hustler. 

Ostatnio Eastern Newsstand Corp., or
ganizacja zajmująca się kolportażem, za
reagowała na zbyt śmiałe okładki tych 
magazynów wprowadzając obwoluty z pa
pieru pakunkowego na eksponowane na 
wystawach swoich kiosków egzemplarze. 
(Time z 22IX s. 42) ar 

W. BRYTANIA. Liczby podane przez dy
rektora administracyjnego Times M. J. 
Husseya potwierdzają pogłębianie się kry
zysu prasy brytyjskiej. W ciągu ostatnie
go roku nakłady ogólne dzienników spa
dły o 555 tys. egz., a magazynów niedziel
nych — o 1,5 min egz. Sytuację określa 
się jako poważną, środki zaradcze widzi 
we wprowadzaniu nowych technologii u-
praszczających i przyspieszających druk. 
Wzorem są tu redakcje amerykańskie. Nie 
wspomniano tylko, że na skutek konflik
tów dyrekcji gazet z personelem drukar
skim przy wprowadzaniu nowych metod 
składu i łamania 5 nowojorskich dzienni
ków przestało istnieć. (EPP 1975 nr 964 s. 
16) zl 

W. BRYTANIA. Począwszy od grudnia 1975 
londyńska popołudniówka Evening Stan
dard będzie wydawana i drukowana w 
tych samych pomieszczeniach i na tych 
samych maszynach co dziennik poranny 
Daily Express, również własność grupy 
Beaverbrook. Operacja ta przyniesie reduk
cje kosztów produkcji, ale odbije się nie
korzystnie na pracownikach — 120 spośród 
nich ma być zwolnionych. Evening Stan
dard jest wprawdzie w lepszej sytuacji niż 
druga londyńska popołudniówka — Even
ing News, niemniej przeciętna jednorazowa 
sprzedaż dziennika spadła z 522 000 egz. w 
1974 r. do 485 481 egz. w 1975 r. (Guardian 
z 17 IX 1975 s. 5) ar 
WŁOCHY. Rząd uchwalił subsydia dla de
ficytowej prasy w wysokości 104 miliardów 
lirów w latach 1975—1977. W 1975 r. z 
kwoty 46 mld dzienniki otrzymały 33 mld, 
czasopisma 10 mld, agencje 2 mld. 

Zdaniem Corriere delia Sera dofinanso
wanie nie jest wystarczające dla „rozwią
zania głębokiego kryzysu, w którym tkwią 
praktycznie wszystkie przedsiębiorstwa 
dziennikarskie". (ZV+ZV 1975 nr 28 s. 820) 
pd 

REKLAMA 
MIĘDZYNARODOWE. We wrześniu 1976 r. 
Francja ma dołączyć do kampanii anty
nikotynowej włączając do niej etapami 
różne środki przekazu. 

Jak dotychczas w 3 krajach obowiązuje 
całkowity zakaz reklam wyrobów tyto
niowych, są to Włochy od r. 1962, Norwe
gia od r. 1975 i Austria od r. 1976. W USA 
nie wolno ich reklamować w radio i tv, 
ogłoszenia prasowe muszą zawierać ostrze
żenie o skutkach palenia. W Jugosławii za
kazem objęto prasę, radio i tv, na Wę
grzech — radio i tv, w W. Brytanii — ra
dio, tv, w prasie anonse z ostrzeżeniem, 
w RFN — radio i tv od r. 1974, w Austra
lii — radio i tv od r. 1973, reklama praso
wa musi zawierać ostrzeżenie, w Belgii — 
obowiązuje zakaz reklamy kinowej, w 
Szwajcarii — zakaz w tv i zmniejszenie 
formatów ogłoszeń prasowych, w Holan
dii — radio i tv, w Irlandii — tv od r. 
1973 i radio od 1975, w Izraelu — radio i 
tv, w Kanadzie — radio i tv, w Szwecji i 
Finlandii — raklama ograniczona. 

Dwa kraje, w których nie zarządzono 
żadnych ograniczeń to Hiszpania i Por
tugalia. (EPP 1975 nr 963 S. 55) Zl 

ZAWÓD DZIENNIKARSKI 
MIĘDZYNARODOWE. W związku z częsty
mi ostatnio wypadkami śmierci korespon
dentów wojennych w czasie wykonywa
nia przez nich obowiązków służbowych 
wniesiono pod obrady Zgromadzenia Ogól
nego ONZ projekt wyposażenia ich w spe
cjalne legitymacje oraz z dala widoczne 
emblematy w postaci czarnej litery P na 
okrągłej tarczy w kolorze złotym. Emble
maty te miałyby być noszone na lewym 
ramieniu. Zawarcie konwencji w tej spra
wie byłoby połączone z zagwarantowaniem 
im maksymalnego bezpieczeństwa i statusu 
osoby cywilnej. (EP 1975 nr 34 s. 8) bg 

CSRS. Ustanowiono tu nagrodę im. Jana 
Szwermy dla pracowników masowych środ
ków komunikowania, którzy się szczegól
nie wyróżniają w wypełnianiu zadań po
stawionych przez partię i rząd. (Zurnalist 
1975 nr 8 s. 76) zl 
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LR KONGA. We wrześniu 1975 r. w Braz
zaville utworzono Narodowy Związek 
Dziennikarzy Kongijskich — UNAJOC. 
(NDP 1975 nr 19 s. 22) pd 
RFN. Po wyborze na stanowisko przewod
niczącego Związku Dziennikarzy (DJV) zo
stał zwolniony z redakcji Stuttgarter Zei
tung pracujący tam jako kierownik działu 
dr Fritz K i c h e r t . Wydawnictwo i kie
rownictwo redakcji uważały, że w związku 
z pełnioną funkcją mógłby być stronniczy 
i przeciążony pracą społeczną. 

Rada Prasowa (organ opiniodawczy) po
tępiła zwolnienie jako naruszenie zasad 
umowy zbiorowej i swobody wyboru 
przedstawicieli zawodowych. (ZV+ZV 1975 
nr 29 s. 847) pd 
RFN. W połowie października 1975 r. prof, 
dr Karl S c h i l l e r , były socjaldemokra
tyczny federalny minister gospodarki, 
objął nowo utworzony dział ekonomiki w 
osławionym reakcyjnym koncernie pra
sowym Axela Springera! (Globalny na
kład wydawnictw prasowych tej spółki się
ga 14 milionów egz.) W myśl komunikatu 
wydawnictwa Schiller ma m. in. „służyć 
redakcjom sprawozdaniami, analizami i ko
mentarzami na tematy gospodarki między
narodowej i konsultować je w zakresie tej 
problematyki". (FAZ z 17 X1975 s. 7) pd 
SZWAJCARIA. Na międzynarodowej kon
ferencji dyplomatycznej zadecydowano, że 
dziennikarze wykonujący niebezpieczną 
misję zawodową w rejonach konfliktów 
zbrojnych znajdą się pod opieką prawa. 
Przywilej ten rezerwowano dotąd jedynie 
dla korespondentów wojennych reprezen
tujących jedną z walczących stron. 

W myśl jednogłośnej decyzji dziennika
rze ci zaopatrzeni zostaną w specjalny do
wód tożsamości, na którego podstawie po
winni być traktowani na prawach ludno
ści cywilnej. Dowód musi zawierać tekst 
w 3 językach, a przede wszystkim w miej
scowym. (Interstages 1975 nr 103 s. 26) zl 
USA. Utworzona w 1973 r. Narodowa Ra
da Prasowa (National News Council) po
stanowiła rozszerzyć zakres swych kom
petencji. Dotychczas statut Rady przewi
dywał jedynie rozpatrywanie skarg prze
ciw wielkim rozgłośniom radia i tv, agen
cjom prasowym, magazynom informacyj
nym i nielicznym gazetom ponadregional
nym. Obecnie Rada ma się zajmować każ
dym zażaleniem na jakąkolwiek publika
cję dziennikarską. 

Skuteczność tej jednostronnej decyzji 
podaje się w wątpliwość. Przeciw ogólno
krajowym kompetencjom Rady (finansowa
nej przez 20-th Century Fund) wypowiada 
się wiele redakcji z Neu; Yorfc Times na 
czele. (ZV + ZV 1975 nr 32 s. 945) pd 

SZKOLNICTWO DZIENNIKARSKIE 
NRD. Minęło 10 lat działalności zawodowej 
Szkoły Dziennikarskiej Związku Dzienni
karzy NRD. Jej absolwenci uzyskują po 
trzyletnim studium zawodowym tytuł 
dziennikarza. W dziesięcioleciu od jesieni 
1965 dyplomy te otrzymało blisko 2 tys. 
redaktorów. Podejmowali oni studia po 
przeciętnie 3—4-letniej praktyce dzienni
karskiej. Najczęściej przychodzili na stu
dia z redakcji dzienników (45%) oraz z 
gazet zakładowych (blisko 35»/«) ; obserwu
je się właśnie wzrastającą tendencję na
boru pracowników z zakładówek. (NDP 
1975 nr 15 s. 10) pd 

USA. 55 tysięcy studentów zapisanych jest 
na studia dziennikarskie we wszystkich 
amerykańskich uniwersytetach. W porów
naniu z rokiem ubiegłym oznacza to 
zwiększenie ilości studentów o 13,8%, 
a w trzech ostatnich latach wzrost ten wy
niósł 43,3°/o i był trzykrotnie szybszy 
niż na innych kierunkach studiów uniwer
syteckich. Nie zmienił się natomiast pro
cent studentek dziennikarstwa i wynosi on 
39,9, podobnie jak w roku ubiegłym. Z za
pisanych studentów połowa wybiera dzien
nikarstwo prasowe, około 20% środki 
audiowizualne, niewiele mniej ogłoszenia 
i reklamy, reszta zaś kierunek „stosun
ków międzyludzkich" — public relations. 
(EP 1975 nr 4 s. 30) bg 

ZSRR. W 1970 r. Oddział Związku Dzien
nikarzy w Moskwie zorganizował Instytut 
Doskonalenia Dziennikarskiego — dwulet
nie podyplomowe studia uzupełniające dla 
dziennikarzy z wyższym wykształceniem. 
W instytucie działają 4 wydziały: gazeto
wy, redakcyjno-wydawniczy, fotodzienni-
karstwa i grafiki prasowej. W każdym 
obowiązuje odrębny program, np. w ga
zetowym studiuje się zagadnienia gatun
ków dziennikarskich, a graficy prasowi 
opracowują warianty makiet pism różne
go typu — naukowych, społecznych, poli
tycznych i in. Wspólne są wykłady dzia
łaczy partyjnych i politycznych, kierow
ników czołowych redakcji, wybitnych nau
kowców i specjalistów. 

Zajęcia odbywają się 2 razy w mie
siącu, w okresie dwuletnich studiów obej
mują 284 godz. Dwa pierwsze kursy ukoń
czyło 500 absolwentów, aktualnie studiuje 
338 osób z 80 redakcji moskiewskich. 

Kierownictwo Instytutu, udział w jego 
radzie naukowej i radach wydziałów są 
pełnione społecznie. Etatowo pracują je
dynie 2 osoby: prorektor i kierownik me
todyczny studiów, (NDP 1975 nr 16 s. 14) 
pd 

BADANIA 
I INSTYTUCJE NAUKOWE 
FRANCJA. Oto kilka wyników sondażu 
przeprowadzonego przez Łe Nouvel Obser
vateur: 

64% ankietowanych „traktuje dziennika
rzy serio i uważa, że starają się oni zgłę
bić całą prawdę w sprawach, o których 
mówią". 29% jest przeciwnego zdania. 

76% ankietowanych uważa dziennikarzy 
za odważnych i skłonnych do podjęcia ry
zyka dla odkrycia prawdy. 

55% uważa ich za uczciwych i sądzi, że 
„piszą to, co sami uważają za prawdę". 
43% jest przeciwnego zdania. 

Równocześnie 48% nie wierzy w nieza
leżność dziennikarzy, w możliwość „opie
rania się presji władzy i pieniądza". 43*/« 
jest przeciwnego zdania. 

52% ankietowanych uważa, że dzienni
karze mają talent skupiania uwagi publicz
nej na faktach i zdarzeniach ważnych. 41% 
sądzi, że rozdmuchuje niektóre problemy 
zbyt wiele o nich mówiąc. 

Wyjątkową cechą tego sondażu jest 
fakt, że procent ankietowanych „bez wła
snego zdania" nie przekracza w żadnej 
pozycji 10%. (Interstages 1975 nr 103 s. 
23) Zl 

RFN. W lipcu 1975 r. dostarczono wyniki 
„Media-Analyse 1975". Na 450 stronach 

zawarto w 361 tabelach 440 tys. danych sta-
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tystycznych o czytelnikach prasy. Koszt 
tych reprezentatywnych badań wyniósł 1,5 
min mk. (Stern 1975 nr 33 s. 3) pd 
RFN. W 14. zeszycie serii wydawnictw te
lewizyjnych „ZDF-Schriftenreihe Medien
forschung" Imme H o r n omawia wyniki 
reprezentatywnych badań przeprowadzo
nych wiosną 1973 r. wśród młodzieży w 
wieku 14—24 lat. Jak stwierdzono, młodzież 
w tym wieku poświęca tygodniowo nieco 
ponad 22 godz. mediom masowym, z tego 
55*/» czasu odbiorowi tv (codziennie prze
ciętnie 1 godz. 15 min., przy tym w koń
cu tygodnia znacznie więcej niż w pozosta
łych dniach; przeciętna dla wszystkich 
grup wieku łącznie dłuższa jest o 15 min.). 

W zestawieniu z ogółem mieszkańców 
młodzież przede wszystkim preferuje tv, a 
także woli radio od dzienników. W tv szu
ka głównie rozrywki, w jeszcze znaczniej
szym stopniu niż odbiorcy z innych grup 
wieku. Charakterystyczne, że młodzi życzą 
sobie specjalnych programów telewizyjnych 
dla ich wieku (postulat 90'/« responden
tów), ale faktycznie ogląda takie progra
my tylko 10 i mniej proc. W badaniach 
nie wykazano jednoznacznie, na czym po
lega sprzeczność między rzeczywiście do
minującym odbiorem tv a deklaracjami: 
jakoby najintensywniej wykorzystywane 
było radio, a dzienniki również w znacz
niejszej mierze niż telewizja. (NZZ z 5 IX 
1975 s. 74) pd 

SZWAJCARIA. 9 października 1975 Szwaj
carskie Towarzystwo Wiedzy o Komuni
kowaniu i Mediach (SGKM) przeprowa
dziło na uniwersytecie we Fryburgu se
sję pt. „Analiza wypowiedzi w progra
mach radia i tv". Przypominając ożywie
nie, jakie dla tej metody oznaczało zasto
sowanie nowszych osiągnięć językoznaw
stwa i uwzględnienie dyskusji wokół me
todologii socjologicznej — za mankament 
sesji uznano ograniczenie się tylko do me
diów elektronicznych. 

Wygłoszono 4 referaty. Manfred R ii h 1 
(Norymberga) w „Krytycznych uwagach 
metodologicznych o analizie zawartości" 
postulował wyjście poza klasyczną defi
nicję Berlsona i analizowanie także „pod
tekstów" wypowiedzi, używając jako argu
mentu nieuniknionych świadomych bądź 
podświadomych procesów selektywnych po 
stronie nadawcy (dziennikarza, redakcji). 
Willi A n d e r a u (Fryburg) przedstawił 
badania nad zawartością i odbiorem przed
wyborczych programów tv z 1971 r. Bada
niom tym zarzucono niedostateczną korela
cję analizy zawartości i odbioru; w wy
nikach zwracano uwagę, że w programach 
przekaz słowny dominował nad obrazem, 
który stanowił tylko ilustracyjne tło. Louis 
B o s s h a r t (Fryburg-Leicester) omówił 
„Badania nad zrozumiałością programów 
radiowych i telewizyjnych", wskazując na 
trudności towarzyszące analizom słowno-
-obrazowych przekazów w tv. Erwin K o l 
l e r (Zurych) przedstawił „Modele anali
tyczne wypowiedzi dźwiękowych i audio
wizualnych". Na uniwersytecie w Zurychu 
pracuje się nad typologią programów, sto
sując teorię znaków Morrisa i odnosząc 
składnię, semantykę i pragmatykę do obu 
pól procesu komunikowania. Jeszcze więk
sze trudności niż typologizacja sprawia 
przy tym kwalifikowanie programów do 
różnych kategorii, gdyż brak tu jednoli
tych kryteriów. 

Dyskusję zakończyły kontrowersyjne 
wystąpienia dotyczące znaczenia semiotyki 
dla analizy zawartości. (NZZ z 17 X1975) 
s. 73) pd 

TECHNIKA 
MIĘDZYNARODOWE. Jako pierwsza re
dakcja agencji Associated Press poza USA, 
we Frankfurcie n. Menem oddział AP za
stosował pracę za pomocą komputera. Od 
końca maja 1975 r. redaktorzy AP we 
Frankfurcie, Bonn, Hamburgu, Berlinie 
Zach. i obsługujący serwis światowy w 
jęz. angielskim piszą wiadomości na tele-
ekranach z poszerzoną klawiaturą maszy
ny do pisania, redagują je elektronicznie 
i przez naciśnięcie guzika zsyłają do zbior
nicy wiadomości. 

Określone symbole oznaczają ważność 
i priorytet pojedynczych informacji, ich 
wyłączność np. tylko dla USA, Europy lub 
dowolnego w niej kraju. Przy odpowied
niej obsłudze — komputer samoczynnie 
wyrównuje wiersze, umożliwia przestawie
nia, skróty, wstawki itp. Do innych zalet 
elektronicznego redagowania i przekazy
wania wiadomości zalicza się: 

— wyciszenie pracy w pomieszcze
niach redakcyjnych przez eliminację stu
kotu maszyn do pisania, 

— przyspieszenie przekazu w porówna
niu z tradycyjnymi dalekopisami, 

— wyraźniejszy obraz czcionek i całych 
wiadomości niż otrzymywany ze skryp
tów teleksowych, 

— wyeliminowanie w zbiornicy powta
rzania całych zestawów różnorodnych ta
bel, do których w systemie komputero
wym przekazuje się bieżąco tylko najnow
sze uzupełnienia. 

Reporter przesyłając wiadomości po
przez komputer nie wykonuje oczywiście 
całej pracy za redaktorów; w oddziale i 
centrali (zbiornicy) resortowi szefowie (se
kretarze redakcji) decydują o ich kodo
waniu, oznaczaniu symbolami i zgodnie 
z tym — o kolejności zsyłania, miejscu 
przeznaczenia itp. (ZV+ZV 1975 nr 34 
s. 991) pd 
FRANCJA. Od początku roku 1976 telewi
dzowie paryscy mogą odbierać pierwszy 
program tv w kolorze, a nie jak dotych
czas — czarno-biały. Innowacje łączą się 
z instalacją programu czwartego. Mimo to 
upłynie jeszcze 5—7 lat zanim wszystkie 
programy z Paryża nadawane będą w ko
lorze. (Interstages 1975 nr 103 s. 23) zl 

HOLANDIA. W Amsterdamie wydawany 
jest pierwszy na świecie dziennik mówio
ny — „Gesproken Dagblad" (Mówiony 
Dziennik). Ma jednogodzinny program ka
setowy i tylko 30 prenumeratorów. 6 ra
zy w tygodniu otrzymuje go 30 klinik w 
stolicy i nadaje dla 7 tysięcy pacjentów. 
Ze względu na ich stan zdrowia, niedo
zwolone jest podawanie wiadomości bieżą
cych o gwałtach wojennych, kryminał-
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nych itp. 17-osobowa redakcja przy naj
większym w kraju koncernie prasowym 
Telegraaf serwuje oprócz aktualności roz
rywkę (np. horoskopy, plotki), wiadomo
ści kulturalne, muzykę. 

Dziennik kasetowy różni od radia moż
liwość wielokrotnego odtwarzania progra
mu w dowolnym czasie. Obecnie ,.Ge-
sproken Dagblad" ze względu na małą 
liczbę prenumeratorów jest bardzo defi
cytowy — dopiero przy ich dziesięciokrot
nym wzroście przewiduje się rentowność 
(prenumeratę oblicza się od liczby od
biorców, a nie dostarczonych kaset). 

Dalekosiężnym celem wydawnictwa jest 
sprzedaż dziennika kasetowego w automa
tach i kioskach ulicznych. (Stern 1975 nr 
37 s. 147) pd 

INDIE. Premier Indira Gandhi zainaugu
rowała 1 VIII 1975 r. roczny eksperymen
talny satelitarny program telewizyjny dla 
3,5 min mieszkańców 2400 wsi kilku sta
nów. Zainstalowane w tych wsiach odbior
niki są produkcji krajowej i zostały prze
kazane przez rząd bezpłatnie. Satelitę prze
kaźnikowego wynajęto na rok od Stanów 
Zjednoczonych. (NDP 1975 nr 17 s. 22) pd 

RFN. Hamburski producent filmowy Adal
bert Baltis jest twórcą projektu telewizji... 
pachnącej. W odbiorniku instaluje się spe
cjalne balony z różnymi zapachami, które 
otwierają się pod działaniem specjalnych 
impulsów w momencie pojawienia się na 
ekranie obrazu wymagającego zapachowej 
„ilustracji". Pomysłem interesują się szcze
gólnie firmy reklamujące produkty spo
żywcze: owoce, kawę, wino, słodycze itp. 
(Zurnalist 1975 nr 8 s. 76) Zl 

USA. W roku 1974 z ogółem 1774 dzienni
ków drukowano 1110 (62°/o) techniką offse
tową. Jednak łącznie obejmowały one tyl
ko 27°/o globalnego nakładu prasy codzien
nej — ponad 17 z 63 min egz. Mimo to 
rozwój offsetu w prasie codziennej trwa 
nieprzerwanie, w wym. roku przeszły na 
tę technikę 134 gazety. (ZV+ZV 1975 nr 30 
s. 863) pd 

USA. Newsweek zmienia tradycyjny skład 
i druk na komputerowy. Urządzenia do 
nowego systemu produkcji magazynu do
starczyła firma Atex Incorporated, prace 
nad jego zainstalowaniem i uruchomie
niem trwały dwa i pół roku. (NP z maja 
1975 s. 8) ar 
USA. Associated Press (AP) wprowadza 
program Laserphoto — dodając od 30 do 
40 urządzeń do odbioru fotografii mie
sięcznie w różnych redakcjach amerykań
skich pism. Program ma się zakończyć 
we wrześniu 1976 roku. Stany, w których 
istnieje najwięcej urządzeń do telefoto ma
ją pierwszeństwo w instalowaniu nowego 
systemu przekazu i odbioru fotografii. 
W skład systemu wchodzi helowo-neono-
wy laser. 

Laser wkracza też do techniki drukar
skiej. Dwie firmy, Eocom Corporation i 
Western Gear Corporation opracowały 
wspólny program sporządzania matryc z 
użyciem lasera. (NP z maja 1975 s. 8 i 
s. 12) ar 

USA. Na kongresie ANPA 1975 zajmowano 
się m. in. elektronicznym łamaniem ga
zet. Stwierdzono, że dotychczas stosowa
ne systemy łamania ze pomocą kompu
terów nie wykazały oszczędności w po
równaniu z systemem tradycyjnym. 

Poszukiwania idą obecnie w kierunku 
zastosowania elektroniki w samym proce
sie redagowania i takiego uproszczenia ob
sługi komputerów, by mogli się nimi po
sługiwać nie tylko technicy, lecz także 
dziennikarze. (ZV+ZV 1975 nr 34 s. 995) pd 

USA. Coraz bardziej przyjmuje się tu no
wy system „kablowej tv bez kabla": sta
cje nadawcze MDS przekazują programy 
bezkablowo do odbiorników w wielkich 
skupiskach (hotele, motele, osiedla itp.), 
w których dopiero dalszy przekaz nastę
puje kablem. Jedna z największych firm 
stosujących MDS — Microband Corp. — 
szacuje przeciętny koszt emisji do jedne
go punktu odbioru (bez kabli wewnętrz
nych) na ok. 1500 doi., zależnie od odle
głości nadajnika i odbiornika domowego. 

Microband Corp. utrzymuje stacje MDS 
w 20 miastach Stanów i sygnalizuje dal
szy ich szybki rozwój. (IVZZ z 24X1975 
г. 81) pd 

W. BRYTANIA. W czerwcu 1975 r. firma 
Linotype podała pierwsze informacje o 
nowej maszynie do składu świetlnego — 
Linotron 606. Może ona składać w szero
kościach blisko 100 cyc. przy wyborze do 
2 tys. krojów czcionki, w wielkościach 
od 4,5 do 128 punktów (wersalikami do 
256 p.). Maksymalna wydajność wynosi 
3 tys. wierszy na minutę. Linotron 606 bę
dzie dokonywał łamania caiych kolumn. 

Jako pierwsze ogłosiły zainstalowanie 
tych maszyn dwa dzienniki o przeszło 
trzymilionowych nakładach — Daily Mir
ror oraz Dailly Express. (ZV+ZV i975 nr 
30 s. 862) pd 

WŁOCHY. Decyzją międzyresortowego Ko
mitetu Planowania Gospodarczego telewi
zja włoska w kolorze będzie stosowała 
zachodnioniemiecki system PAL. (NDP 
1975 nr 18 s. 12) pd 

ZSRR. Od ubiegłego roku w Republice 
Azerbejdżańskiej pracuje oddział mecha
nizacji i reklamy, który się zajmuje za
stosowaniem maszyn do procesów doku
mentacji, rozprowadzania prasy, a rów
nież do wyposażania sieci detalicznej. Co 
roku ustala się plan pracy oddziału, w 
którym się uwzględnia profilaktyczny 
przegląd maszyn kasowych (liczących) i 
automatów do wydawania prasy i trans
portu, prowadzi się kursy remontowania 
tych maszyn i ich eksploatacji. (RP 1975 
nr 7 s. 35—36)) az 

PAPIER 
KUBA. Bada się tu możliwości wykorzy
stania wytłoczyn z trzciny cukrowej po 
sprasowaniu do produkcji papieru. Powstał 
projekt budowy kombinatu celulozowo-
papierniczego w oparciu o ten surowiec. 

Na świecie istnieje już ok. 50 fabryk 
tego typu. Produkowany papier przezna
cza się zwłaszcza na gazety. (Interstages 
1975 nr 103 S. 22) Zl 

USA. Jak wynika z badań przeprowadza
nych systematycznie przez Instytut Prze
mysłu Gazetowego, przy produkcji typo
graficznej przeciętny odsetek makulatury 
jest przeszło o połowę mniejszy — w gra
nicach ok. 2°/» — niż przy offsecie, gdzie 
przekracza 4°/t. (ZV+ZV 1975 nr 34 s. 992) 
pd 
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HISTORIA 
W. BRYTANIA. Lord R e i t h *), założyciel 
BBC, który zmarł 4 lata temu, był jed
nym z najbardziej szanowanych ludzi w 
swoim kraju. Jego pamiętniki obejmują
ce ponad 60 lat, które ukazały się właśnie 
na rynku księgarskim (525 stron, ponad 
dwa miliony słów) mocno ten szacunek 
podważyły. Reith nie kryje w nich niena
wiści do przywódców politycznych W. Bry
tanii z okresu wojny, z Winstonem Chur
chillem na czele. Jedyne słowa uznania i 
podziwu dotyczą Hitlera i jego „efektyw
ności". Bije też z owej książki pogarda 
dla „szarego człowieka", a i dla wybitnych 
ludzi swoich czasów znajduje lord Reith 
jedynie zawiść i inwektywy. Wielkich am
bicji nie zaspokoiły skromniejsze stanowi
ska zajmowane przez Reitha. Zgorzkniały 
i rozczarowany ma w pamiętnikach mo
menty szczerości wobec samego siebie: 
„Jestem i byłem całkowitym egocentry
kiem... rzadko widzę wielkość innych". 

Reakcje na pamiętniki lorda są niezbyt 
zróżnicowane, niektórzy podkreślają wpraw
dzie jego rolę i zasługi w tworzeniu BBC, 
ale dominuje ton potępienia. Głosy „auto
rem kierowała chęć popełnienia «pośmiert
nego samobójstwa»" itp. podsumowuje la
pidarnie komentator The Sunday Times 
określając lorda Reitha jednym słowem: 
„wariat". {Times z 6X1975 s. 11; News
week z 6X1975 s. 13—14). ar 

ZSRR. Bardzo popularne w kraju pismo 
Komsomolskaja Prawda obchodziło jubi
leusz 50-lecia. 24 VI1931 otrzymało Order 
Lenina za zasługi w propagowaniu idea
łów władzy radzieckiej wśród młodzieży. 
W czasie wojny gazeta uczyła patriotyzmu, 
wzywała do walki z wrogiem, za co 26 V 
1945 przyznano jej Order Wojny Ojczyźnia-
*) Por. Zeszyty Prasoznawcze 1975 nr 1 s. 
83: „Legendarny Reith z BBC". 

nej I stopnia. Pismo cechuje silna więź 
z czytelnikami, co roku wpływa do redak
cji blisko 600 tys. listów. (RjP 1975 nr 5 
s. 33) az 

RÓŻNE 
TURCJA. Organizacja Narodów Zjedno
czonych przychyliła się do prośby rządu 
tureckiego o stworzenie w Ankarze ośrod
ka informacji przeznaczonego dla tego re
gionu świata. (Zurnalist 1975 nr 8 s. 77) zl 
USA. Córka prezydenta USA, Susan Ford, 
odbyła praktykę dziennikarską w dziale 
fotoreporterskim dziennika Daily Capital. 
Kierownik działu oświadczył, że jest za
dowolony z wyników jej pracy dzienni
karskiej, mniej natomiast z rozlicznych 
telefonów z miasta z zaprosinami Susan 
Ford na obiady „w rodzinnym gronie" lub 
z prośbami o przeprowadzenie wywiadów. 
Na czas pobytu córki prezydenta w Daily 
Capital do lokalu redakcji wstawiono no
we biurka — dla tajnych agentów strzegą
cych jej bezpieczeństwa. (EP 1975 nr 28 
s. 7) bg 
W. BRYTANIA. Publikacje dla homose
ksualistów znalazły się w opałach, Gay 
Circle, magazyn specjalizujący się w ogło
szeniach ma proces sądowy za umieszcza
nie ogłoszeń o kontaktach typu: „xy po
szukuje przyjaciela". Z tego samego po
wodu został w r. 1970 skazany mimo ape
lacji magazyn „underground" IT. Inne pis
ma, wśród nich „specjalistyczne" Quo
rum, Man to Man, Gay News, Gay Exa
miner i Him, a także muzyczny magazyn 
Melody Maker i przewodnik rozrywkowy 
Time Out, które również zamieszczają 
ogłoszenia tego typu, oczekują z niepoko
jem na wynik procesu. ( Guardian z 22 
VIII 1975 s. 9) ar 



РЕЗЮМЕ 

Кристина П и с а р к о в а : Семантическая конотация названий националь
ностей 

В работе подчеркивается языковедческий аспект явления — скрытого, 
субъективно окрашенного значения названий национальностей, здесь на
зываемого семантической конотацией и известного в социологии как стерео
тип; национальности. 

Первая часть работы — это обсуждение книги западногерманской лин
гвистки Уты Квастгофф (Soziales Vorurteil und Kommunikation), предпри
нявшей опыт проведения интердисциплинарного (социолого-психологичес-
ки-лингвистического) анализа стереотипа национальности для того, чтобы 
обосновать место этой проблематики в лингвистике. В книге дается обзор 
состояния весьма развитых социологических исследований и уже выра
ботанных лингвистических методов с учетом их пригодности в рассма
триваемой области, Квастгофф подчеркивает необходимость и перспек
тивы лингвистических исследований, а также предлагает провести систе
матизацию стереотипов вместе с формализованной записью. Она утверж
дает, что любую вербализацию стереотипа можно свести к одной из че
тырех синтактических схем: 1. Все немцы трудолюбивы, 2. Немцы счи
таются трудолюбивыми; „Люди утверждают, якобы...", 3. Мне кажется, что 
немцы трудолюбивы; „Я подозреваю, я предполагаю, что...", 4. Он — немец, 
но очень симпатичен; „Хотя он немец, он симпатичен; раз он немец — он 
не может быть симпатичным". 

Вторая часть — это отчет об эмпирических исследованиях автора ста
тьи, считающей, что семантическая конотация названий национальностей, 
или стереотип, относится к языкознанию, так как она закоренилась в язы
ке. Это доказьшается словарной документацией, содержащимися в ней так 
называемыми побочными значениями (цыган — „обманщик, цыган", казак — 
„удалец, забияка"), идиомами, фразеологическими оборотами (черкесский 
банкет — „скверный"), словами производными от названий национальностей 
(польское: ошвабить, оцыганить — „обмануть"), пословицами и поговорками 
(напр., внушить, как в немца болезнь — „немец — это ипохондрик' ) и так 
называемым чувсвтом языка у человека, для которого данный язык яв -
лаяется родным (native speaker). На вопрос „Кто такой француз?" он от
ветит рядом определений, якобы указывающих черты француза, вместо: 
„Житель (гражданин) Франции". Таким образом, язык является здесь 
исходной точкой для исследования стереотипов и их прочности. 

Автор сопоставила словарную документацию и сборники пословиц с чув
ством языка нескольких десятков опрошенных. Сопоставление получен
ного материала с прежней документацией показало, что прочность и ком
плект стереотипов весьма относительны. Это доказывается избранными 
примерами названий, вообще имеющих в польском языке свои стереотипы. 
Они делятся на старые — с богатой конотацией, как правило — постоян
ной, как правило — отрицательной, пополняемые синонимными прозви
щами (например, немец — шваб, прусак; еврей — Моська, Ицек и т. д.), на 
названия со старой конотацией, постоянной, но лишенной синонимов (на
пример, англичанин, француз, испанец, итальянец, венгр), и новые. 
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Анализ материала указывает на главные причины возможной модифи
кации стереотипа, т. е. передвижение семантической конотации названия ; 
на роль „подпорок" при введении изменений в старый стереотип и обра
зовании нового (например, личные клише, распространяемые массовыми 
средствами: китаец — Мао Цзе-дун; фильмом: грек — Зорба, литерату
рой: литовец — Подбипента). 

Из-за опасности возникновения стереотипа, который может стать 
нормативным фактором, влияющим на поведение и решения человека, ав
тор ставит вопрос о необходимости изучить и научно исследовать объек
тивно и систематически содержание и механизм возникновения, а так
ж е функционирования стереотипа, предостерегает перед беззаботным, су
бъективным распространением стереотипов, нередко средневековых, совре
менными массовыми средствами. (Резюме автора) 

Павел Д у б е л ь : Сравнительный анализ книжных рецензий 

Автор проанализировал обсуждения всех книг в 3 журналах, посвя
щенных исследованиям печати: Журнализм квартерли (США), Публици-
стик (ФРГ) и Зешиты прасознавче (Польша), начиная с 1958 г. (т. е. с мо
мента возникновения польского журнала) и до середины 1975 года. Задача 
работы заключалась в количественном сравнении актуальности иинформа-
ции о рецензируемых книгах, пределов информации о зарубежных изда
ниях на фоне отечественных, а также проблематики рассматриваемых 
книг. Были изучены все выпуски за 17,5 года издания трех журналов; 
количество рецепций на книги определялось на основании содержания 
за отдельные годы. 

За рассматриваемый период журнал Журнализм квартерли рецензиро
вал около 2100 книг (было проанализировано 1968, за исключением на
печатанных в 4 недостающих выпусках). В журнале Публицистик было 
907 рецензий, Зешиты прасознавче — 1338. Количество реценций за отдель
ные годы и в отдельных выпусках значительно колебалось. В общем, 
можно было заметить следующее: на страницах журнала Журнализм 
квартерли количество рецензий постоянно возрастало: до 1965 года в сред
нем было 20 реценций в выпуске, в 1965—1968 гг. — около 30, начиная 
с 1969 года — до 40. В журнале Публицистик до 1963 года (журнал вы
ходил каждые два месяца) было меньше всего рецензий, затем наступило 
время очень больших колебаний количества, с 1973 года это количество 
стало более постоянным — в среднем около 20 в выпуске. Журнал Зешиты 
прасознавче также не отличался за рассматриваемый период равномер
ностью в количестве помещаемых рецензий; тем не менее некоторый рост 
заметен, если весь этот период разбить на 3 этапа в редакционно-издатель-
ской организации журнала (1958/59 гг., до 1967 и с 1968 года). 

В отношении количества рецензий несомненно впереди идет Журна-
зилм квартерли; это связано со значительно большим количеством изда
ний, касающихся массовых средств, в США, чем в других странах. Ха
рактерно однако, что журнал Зешиты прасознавче рецензировал значи
тельно больше книг, чем Публицистик, несмотря на то, что изданий по 
данной проблематике в ФРГ выходит намного больше, чем в Польше. 
Стоит подчеркнуть, что журнал Зешиты прасознавче рецензировал 44 книги, 
вышедшие в США, которые не обсуждались на страницах Журнализм 
квартерли, а также 49 изданий ФРГ, которые Публицистик обошел мол
чанием. 

Анализ актуальности рецензий показал почти совершенную оперативность 
редакции Жуднализм квартерли в скорости рецензирования, в то время как 
Зешиты прасознавче оказались более оперативными, чем Публицистик. 
До I года со дня выхода книги американский журнал поместил 94% рецен
зий, западногерманский — 49%, польский — 70%; свыше 3 лет со дня издания 
рецензируемой книги появилось в Журнализм квартерли 2% рецензий, 
целых 23% в Публицистик и 8% в журнале Зешиты прасознавче. Из 45 
книг, изданных в США и обсуждавшихся как на страницах Журнализм 
квартерли, так и Зешиты прасознавче, 5 рецензировалось раньше в поль
ском журнале или ж е одновременно; из 55 западногерманских изданий, 
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рецензировавшихся журналами Публицистик и Зешиты прасознавче, 13 
было раьыне представлено польскому читателю. 

Самые существенные различия выступили в области представления 
читателю отечественных и зарубежных публикаций. В то время как 
в Журнализм квартерли 92% рецензий касалось книг, изданных в США, 
а в Публицистик 84% изданных в ФРГ, в журнале Зешиты прасознавче 
рецензии на польские книги составляли 55%. В абсолютных числах: 
Журнализм квартерли рецензировал 164 зарубежные книги, Публици
стик — 145, Зешиты прасознавче — целых 600. Определенное значение 
могут в этом отношении иметь размеры производства в области исследо
вания печати, причем — как уже говорилось выше — американское не
сомненно превышает западногерманское, а это, в свою очередь — поль
ское. Однако это не находит пропорционального отражения в результатах 
анализа, поскольку в журнале Зешиты прасознавче было опубликовано 
в общем 1,5 раза рецензий больше, чем в Публицистик, а количество ре
цензий на отечественные книги было в обоих журналах почти одинаково 
(по около 750). К тому же, когда журнал Журнализм квартерли заметил 
только всего 40 западногерманских книг, Зешиты прасознавче — свыше 
ста, а количество рецензий на изданные в США книги оказалось в поль
ском журнале почти в 3 раза больше, чем в Публицистик (89 по сравне
нию с 33). Оба западных журнала, собственно говоря, не замечают со
циалистической литературы, посвященной исследованию печати: Журна
лизм квартерли за почти 18 лет обсудил только 6 книг из социалисти
ческих стран (в том числе 2 советские и одну польскую), Публицистик — 
10 (7 из ГДР, ни одной советской или польской). Этим подтверждается 
тезис, что посвященный исследованиям печати польский журнал стремит
ся представить — нередко1 в критическом аспекте — возможно больше 
новых трудов, издающихся идейно и методологически чуждыми центра
ми, в то время как на Западе во весь голос кричат о „свободном про
токе" информации и публицистики, а на самом деле даже в науке о них 
применяется умалчивание и изоляция. 

Следует подчеркнуть, что больший интерес к отечественным изданиям 
оказался бы мотивированным, если бы большинство из них имело боль
шое познавательное значение и не вытесняло не менее ценные зарубеж
ные издания, труднее доступные отечественным исследователям. Между 
тем тематический анализ рецензий показал, что на страницах Журнализм 
квартерли и Публицистик преобладали рецензии на книги „из пограничья" 
печатоведческих исследований, в которых журналистика и наука о ней 
составляли лишь второстепенную тематику: в Журнализм квартерли они 
составляли больше половины, в Публицистик — 40%, в журнале Зешиты 
прасознавче — 37% всех книг. Второе место в американском ежеквар
тальном журнале заняли многотематические труды по исследованию пе
чати — 17%, затем история американской журналистики — 7%, редак-
ционно-журналистские справочники — 6%, теоретически-методологичес
кие работы — 3%, почти столько же — по истории зарубежной журна
листики. В Публицистик 21% касался многосюжетных профессиональных 
и научных книг, 9% — истории отечественной прессы, 6% — газетно-жур-
нального права, 5% — теории и методологии, 4% — редакционно-журна-
листской работы, по 3% — анализов содержания и истории зарубежной 
прессы. В журнале Зешиты прасознавче 13% сотавляли многосюжетные 
книги, по 9% — история отечественной и зарубежной журналистики, 7% — 
теория и методология, 6% избранные работы и воспоминания журналистов, 
4*/о — вопросы творческой лаборатории и профессии журналиста, по 3% — 
журналистские жанры и восприятие читателями, а также документация. 

Приведенные данные еще усиливают тезис о том, что не объективные 
причины, а субъективный отбор элиминируют со страниц ведущих запад
ных печатоведческих журналов — и тем самым с поля зрения многих 
исследователей массовой коммуникации на Западе — достижения социали
стических стран в этой области. 

Автор замечает, что анализ не учитывал ни объема рецензий, ни их 
информационной ценности, формального качества и т. п. вопросов лишь 
комплексное расмотрение которых могло бы послужить основанием для 
исчерпывающей оценки рецензионной политики 3 рассмотренных журна-

— zeszyty Prasoznawcze 
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лов. Ни в коем случае нельзя также результаты анализа одного из отде
лений журналов распространят на их общий профиль или уровень (Резюме 
автора). 

Адам С ь в и д а : Отражение общественных перемен в содержании фа
брично-заводской газеты 

Основная задача работы — определить перемены в фабрично-заводской 
прессе под влиянием процессов индустриализации в Польше. Следовало 
определить перемены с содержании фабрично-заводской газеты и в пред
ставляемых на страницах этой газеты образцах лучших работников. 

Исследования заключались в анализе 4 годовых комплектов газеты 
Обувной фабрики в г. Новый Тарг, пополненном статистически-описатель
ными данными относительно экономических перемен в Подгалье, с осо
бым учетом данных, касающихся развития комбината. Эмпирический ма
териал относится к 1960—1974 годам, охватывая все этапы индустриали
зации Подгалья, а также весь период существования рассматриваемой 
газеты. Анализировались комплекты газеты за 1960, 1964, 1969 и 1974 годы. 
В работе описаны формальная структура, основные отделения в газете 
и представляемый в них образец работника, наиболее характерный для 
отдельных этапов хозяйственного развития предприятия — строительства 
комбината, фазы полного производства, фазы усовершенствования и мо
дернизации предприятия. 

Выводы сводятся к указанию перемен, происшедших в гадете в области: 
1) появления отдельных тематических групп на ее страницах, 
2) представления типа героя и его специфических черт, (способа пред

ставления; черт, связанных с деятельностью человека в коллективе, 
и черт, связанных со способами выполнения им работы), 

3) системы ценностей представляемых газетой рабочих, выражающейся 
в дифференциации целей в деятельности отдельных людей. 

В виду того, что связь исследованной газеты с общественными переме
нами района вполне отчетлива, можно выдвинуть тезис о принципиальном 
сходстве фабрично-заводских газет в области реализации общественных 
задач, вытекающих из участия такого типа прессы в процессе иинду-
стриализации. (Резюме автора) 

Збигнев Т е м п с к и й : Тематический план в редакции 

В любом действии важное место занимает его подготовка, планирование. 
Планирование необходимо и в работе редакции, хотя журналистское 
творчество не всегда охотно ему подчиняется. Статья посвящена той части 
редакционного планирования, которая касается тематического плана, 
в том — более обширно — перспективного планирования. В редакциях 
различают следующие перспективные тематические планы: отделений, 
редакции и газетно-журнальных кампаний. 

Возникновение тематического плана пороходит в 5 фазах: инспирации, 
редакционной директивы, консультации, разработки плана, его популяри
зации. Источниками инспирации автор считает указания политического 
диспонента, письма читателей, календарное расписание событий и годов
щин, поступающие в редакцию приглашения, знания журналистов и опыт 
редакции. 

Автор статьи считает, что редакционный тематический план должен 
быть эластичным. Его выполнение в 70—80°/о можно считать очень хо
рошим. (Резюме автора) 

Францишек П а л ё в с к и й : В школе Пулитцера 

Автор дневника провел целый год в качестве стипендиста Фонда 
им. Костюшко в Нью-Йорке, собирая материалы по истории польской 
прессы в Соединенных Штатах. Во время пребывания в Нью-Йорке он 
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провел стажировку как „visiting scholar" в Гредуэйт скуль оф Журнализм 
Университета Колумбия. Эта школа была открыта в 1912 году благодаря 
пожертвованиям Жозефа Пулитцера. С 1936 года — это первая в США 
журналистская школа, готовящая журналистов с высшим образованием. 
Это одна из 162 школ, готовящих журналистов в Соединенных Штатах. 
Конечно, как научные программы этих школ, так и их уровень весьма 
дифференцированы. Гредуэйт скуль оф Журнализм считается лучшей 
в Соединенных Штатах и одной из лучших в мире. В эту школу прини
маются кандидаты, окончившие четыре курса любого университетского 
факультета. Как правило, на одно место приходится пять кандидатов. 
Учеба продолжается один год, в течение которого каждый студент обязан 
набрать определенное количество очков и подготовить дипломную работу. 

Школа оснащена по-современному и готовит к работе как в прессе, так 
и в электронических средствах массовой передачи. Кроме занятий на 
уровне „гредуэйт" журналистская школа университета Колумбия органи
зует ряд курсов на высшем уровне для журналистов-профессионалов, 
желающих повысить свои квалификации. Это: Здвансед Интернэйшнл 
Рипортинг Программ и Интеррациел Программ. 

В Гредуэйт скуль оф Журнализм издаются два великолепных журна
ла: Паблик опиньон квартерли и Колумбия журнализм ревью. Здесь 
также принимаются решения о присуждении Премии Пулитцера — Но
беля в области журналистики. 

Очерк не претендует на исчерпание темы, являясь скорее собранием 
субъективных записок автора, который попытался представить годичный 
цикл занятий в этой школе и работу профессоров со студентами. В этой 
работе главное внимание уделяется самостоятельности студентов и прак
тике. Теоретические занятия считаются лишь введением или пополнением 
основных — т. е. журналистского творчества. После такой годичной подго
товки молодой журналист оказывается хорошим специалистом, вполне 
пригодным для работы в американских средствах массовой передачи, ко
торые, как правило, ищут выпускников Гредуэйт скуль оф Журнализм 
университета Колумбия. Как показали анкеты, некоторые из этих выпуск
ников получают по 4—5 предложений, что, несмотря на большой спрос 
на журналистов (во всех Соединенных Штатах ежегодно требуются 3000 
журналистов), считается большим успехом и в то же время свидетель
ствует о позиции школы. (Резюме автора) 

Власта З а х е й о в а : Иллюстрированная пресса в свете исследований 

За последние годы в Чехословакии все больше внимания уделяется 
теоретическим и практическим вопросам значения и места фотографии 
в прессе и, следовательно, ее функциям и применению на страницах 
иллюстрированной прессы, где снимки давно перестали играть роль „пу
стой иллюстрации', превратившись в самобытный элемент публицистики 
и пропаганды. Автор вкратце представляет результаты анализов содер
жания, полученные в исследованиях чешской и словацкой иллюстрирован
ной прессы, обсуждает работы в этой области, проводившиеся двумя науч
но-исследовательскими центрами по массовым средствам передачи — в Бра
тиславе и Праге. 

После частичного сравнения методов, применявшихся обоими исследо
вательскими коллективами, автор обращает внимание на факт, что ре
зультаты их работ во многом совпадают. Этим подтверждается значение 
результатов, представленных широким кругам журналистов. Результаты 
анализа, проведенного братиелавским научно-исследовательским институ
том, определили некоторые общие тенденции относительно иллюстриро
ванных журналов, а также дали возможность определить функции и зна
чение фотографии в этих журналах. Все эти вопросы рассматривает ав
тор, опираясь на результаты работ, сопоставляя с ними требования специ
фического метода подготовки иллюстрированной прессы и руководящие 
ею закономерности. Затем подчеркивается значение позиции автора 
в представлении событий, рассматриваются вопросы реализации фотогра-
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фии в прессе, что в значительной мере влияет на ее эффективность. На
конец вкратце обсуждаются некоторые терминологические проблемы, свя
занные с образной журналистикой. (Резюме автора). 

Мацей Л у к о в с к и й : Печать о серийных фильмах (на примере еже
недельника Экран) 

Экран — специалистический журнал, посвященный вопросам телеви
дения и кино, стал проявлять интерес к серийным фильмам лишь в 1962— 
63 гг. Затем замечается рост заинтересованности (количества статей), 
сперва — до 1969 г. — выражающийся незначительным увеличением ко
личества статей; с 1970—1971 гг., — и особенно в 1973 году, заинтересо
ванность данной тематикой значительно возросла. Если учесть хронологи
ческие изменения в количестве статей, способах трактовки вопроса, а так
же журналистские жанры, то можно выделить три отличающихся друг от 
друга периода: I — до 1964 года, II — 1964—1969, III — с 1970 года. 

Серийные фильмы чаще представляются на страницах Экрана в виде 
репортажей с плана, чем критических рецензий. Как правило, польские 
серийные фильмы, кторым уделялось значительно больше внимания, чем 
зарубежным, отмечались в виде цветных фоторепортажей с постановки на 
двух серединных страницах журнала. Лишь к концу второго периода чаще 
стали обсуждаться фильмы после их первой телевизионной постановки 
(также и зарубежные фильмы). Тематика серийных фильмов встречается 
на страницах журнала Экран и в виде интервью с режиссерами-поста
новщиками и актерами, а также статей, посвященных не только передаче 
содержания, но и акции фильма. В них говорится и о литературных 
первоисточниках, исторической почве и т. п. 

Кроме более крупных статей еженедельник Экран постоянно сообщает 
о предпринимающихся работах, о подготовке сценариев, об окончании 
производства по постановке отдельных серийных фильмов. Обычно это 
краткие заметки на второй странице. По сравнениию с интересом, прояв
ляемым зрителями к серийным фильмам, Экран уделяет им мало внима
ния, однако больше места занимает только обсуждение спектаклей Театра 
Телевидения. (Резюме автора) 

Збигнев Б а й к а : Газета Эхо Краковл в печатоседческих исследованиях 

Основанной в 1946 году вечерней газете Эхо Кракова Центр печатовед-
ческих исследований уделял очень много .внимания за все двадцать лет 
своего существования. Сообщения, касающиеся этой газеты, ее читателей 
и их заинтересованностей, ее содержания, языка и т. п., находятся в 30 
работах, посвященных обсуждению результатов исследований ЦПИ. 

Благодаря этому можно проследить, как в течение последнего двадца
тилетия формировались популярность газеты и структура читательской 
публики по сравнению с двумя прочими краковскимии газетами и другими 
местными вечерними изданиями. За весь этот период Эхо Кракова сохра
няет позицию самой популярной газеты, которую читают в самых различ
ных общественных кругах люди разного возраста, образования, профессии. 
Все чаще читателями этой газеты становятся лица, проживающие за 
пределами Кракова, но работающие в городе. Эхо Кракова, как и другие 
местные вечерние газеты, для многих является первой газетой, которую 
они стали читать; отсюда ее значительная роль в так называемой читатель
ской инициации. 

Подчеркиваемые читателями достоинства газеты подтверждаются печа-
товедческими исследованиями. Это относится прежде всего к интересным 
и сжатым формам высказывания, многосторонности и разнообразию ин
формационных текстов, правильной экспозиции важных материалов и до
ступности языка. 

При подготовке статьи было использовано 20 статей и отчетов об иссле
дованиях, проводившихся Центром печатоведческих исследований в 1957— 
1975 годах. (Резюме автора) 
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Збигнев К л е й н : Болгарская журналистика в развитии (I) 

Первая часть работы, посвященной массовым средствам коммуникации 
в Болгарии, касается прессы. Автор — многолетний спецкоррсспондент 
в Софии — обсуждает деятельность центральных газет, которые из-за 
отсутствия местных играют здесь специфическую роль, подвергает оценке 
новое в болгарских условиях явление большой популярности обществен
но-политических журналов. Затем рассматриваются роль Комитета по де
лам печати; местные традиции, влияние которых на нынешний облик 
болгарской прессы все еще заметно; ее состояние в настоящее время; 
зарубежная проблематика на страницах этой прессы; дискуссии о публи
цистике, вопросы газетной критики, актуальные проблемы деятельности 
корреспондентов, связь с читателями и влияние писем в редакцию на ре
дактирование газет; тематические и формальные преференции; планиро
вание, производство, распространение. 

Автор приходит к выводу, что болгарская пресса, не отказываясь от 
накопленного доныне опыта, находится на этапе поисков, совершенство
вания и развития. Об этом свидетельствуют цитирующиеся в статье циф
ровые данные, исторические дигрессии, содержание дискуссий, обширное 
обсуждение организационной структуры, форм и материалов, а также мне
ния как читателей, так и властей. Особенно много внимания уделяет автор 
тем характерным чертам болгарских газет, которые мало известны в Поль
ше. (Резюме автора) 

Казимеж С м о г о ж е в с к и й : Пресса Великобритании (II) 

Вторая часть статьи польского корреспондента в Лондоне, посвященной 
прессе в Великобритании. 

На этот раз автор интересуется главным образом положением лондон
ских газет, воскресных изданий, провинциальных газет, а также ежене
дельников и периодиков. Затем дается очерк истории и нынешнего поло
жения британских агентств печати, прежде всего — Рейтера. Следующие 
части работы касаются издателей, журналистов и технического персонала, 
подготовки журналистов и Королевских комиссий по делам печати. 

Заключительная часть статьи посвящена проблеме свободы британской 
прессы. Автор замечает три возможных источника нажима: все еще 
существующее, хотя и не с такой силой как прежде, влияние газетных 
„тузов"; нажим крупных промышленных и торговых предприятий, оруду
ющих угрозой приостановить объявления; возможность профессиональ
ных союзов воздействовать на газетное производство через типографских 
работников. 

В заключение автор подчеркивает, что британская пресса переживает 
чрезвычайно глубокий кризис, вызванный инфляцией, ростом цен бумаги, 
слишком раздутым штатом работников редакций, в результате чего растут 
цены газет и падает число заглавий. 

Текст дополняется таблицами, представляющими тиражи лондонских 
газет, воскресных изданий и прибыли главных издательств, а также 
иллюстрациями. (Резюме редакции) 

Перевод с польского Д. Хоровича 



SUMMARY 

Krystyna P i s a r k o w a : Semantic Connotation of the Names of Nationalities 

The paper calls attention to a linguistic aspect of the phenomenon — 
a hidden, subjectively tinged meaning of the names of nationalities called 
here the semantic connotation and known to sociology as the nationality's ste
reotype. 

The first part is the review of a book written by a West-German linguist 
Uta Quasthoff (Soziales Vorurteil und Kommunikation), who made an inter
disciplinary test (socio-psychologico-linguistic) in analysing the stereotype of 
nationality in order to motivate its position in linguistics. Part One contains 
a report on the well advanced state of sociological research, and a review of 
the already worked-out methods of linguistics made from the point of view 
of linguistics' usefulness in considering that problem. Quasthoff proves the 
necessity of conducting linguistic research, shows its perspectives and sugg
ests a systematization of stereotypes together with formalized notation. She 
believes that every verbalization of a stereotype can resolve itself to one of 
the four syntactic scheams. 1. All Germans are industrious; 2. The Germans 
are believed to be industrious — "it has been said, that supposedly..."; 3. I have 
the impression that the Germans are industrious — "I suspect, I expect, 
that..."; 4. He is German, but is very pleasant — "although he is.German he 
is pleasant; since he is German, he cannot be pleasant". 

Part Two discusses the Authoress' empiric research. She starts with the 
assumption that semantic connotation of the names of nationalities or the 
stereotype is a linguistic problem, for it is deep-rooted in the language. This 
is proved by the documentation of dictionaries and the side meanings contain
ed in them (Gypsy — "cheat, swindler", Cossack — "plucky chap"), idioms 
and phraseological phrases (Circassian banquet — "trifling"), derivatives from 
the names of nationalities („oszwabić" — derived from the name of country, 
Swabia — means to spoof, to chisel), collections of proverbs ("to argue into 
a German the belief that he is ill" — which means that a German is a hypo
chondriac), and the s.c. lingustic consciousness of the native speaker. To the 
question "Who is a Frenchman", instead of saying "an inhabitant (citizen) 
of France", he will reply with a list of adjectives naming the alleged charac
teristics of a Frenchman. Thus the language becomes here assigned to act as 
a starting point for research on the stereotype and the extent to which it 
remains instilled. 

The Authoress compared the documentation of dictionaries and proverbs 
contained in collections with the linguistic consciousness of several dozens of 
respondents. Confrontation of the material obtained with the old documenta
tion showed that the permanence and complete set of stereotypes are relative. 
This is illustrated by selected examples of the names which in general have 
their stereotypes in Polish. They can be divided into old names with rich 
connotation — essentially of a permanent character, essentially negative, sup
plemented by abusive synonyms (e.g. A German — Fritz, Hun, Boche; a Jew — 
Mosheck, Izek, etc.), names with old and permanent but poor connotation, 
without synonyms (e.g. Englishman, Frenchman, Spaniard, Italian, Hungarian), 
and the new ones. 

An analysis of the material shows chief causes of a possible modification 
of the stereotype, that is the shifts in semantic connotation of the name; the 
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role of "props" in introducing corrections to an old stereotype and in con
tinuing the old one (e.g. personal images duplicated by: mass media: a Chin
ese — Mao Tse-tung; film: a Greek — Zorba; literature: Russian lady — An
na Karenina). 

Because of the danger that a stereotype may become a normative factor 
influencing an individual's behaviour and decisions, the Authoress declares 
that the content and mechanisms of the origins and functioning of the ste
reotype should be objectively and systematically examined by scholars. She 
also warns against a light-hearted subjective duplicating of stereotypes — 
sometimes dating back to medieval years — by contemporary mass media. 
(Summary by the Authoress). 

Paweł D u b i e l : A Comparative Analysis of Book Reviews 

The Author analysed all reviews of books published in 3 press-research 
periodicals — Journalism Quarterly (USA), Publizistik (Federal Republic of 
Germany), and Zeszyty Prasoznawcze (Poland) in the period starting 1958 
(i.e. the year when the Polish quarterly was founded) and ending in the 
middle of the year 1975. The Author's aim was to compare quantitatively 
the topicality of the information on the books reviewed, the range of informa
tion on foreign publications as seen against the background of the informa
tion on Polish publications, and the problems discussed in the books reviewed. 
All issues of the three periodicals published in the course of 17,5 years 
(except four, of Journalism Quarterly, which were not available) were exa
mined. The number of book reviews was established in accordance with the 
annual tables of content. In Journalism Quarterly were omitted the columns 
"Books in Brief" and "Other Books and Pamphlets" (which have no character 
of book reviews), and in Zeszyty Prasoznawcze similar column "Library 
Purchases" was also left out. It can be assumed that, with exceptions listed 
above, the material examined was complete; this was checked by comparing 
the number of reviews with their number listed in the tables of content of 
individual issues. 

It was found out that the number of books reviewed in the period examined 
in Journalism Quarterly amounted to 2100 titles. 1968 of them, i.e. all those 
that were (available), were analysed. Publizistik published 909 reviews, and 
Zeszyty Prasoznawcze 1338. There were great variations as regards the num
ber of reviews published in individual years and issues. In Journalism Quar
terly appeared only 11 reviews in 1958 and as many as 173 in 1970; in the 
first and last issues of the year 1958 were published 11 reviews in each of 
them respectively. Some of the issues of Publizistik contained no reviews at 
all, others were even double, treble and lately even quadruple (!); The smallest 
number of reviews was published in Publizistik in the years 1963 and 1965 
(21 in each year), the biggest — 82 — in 1971. The quarterly Zeszyty Praso
znawcze was appearing for quite a long time (until 1966) in double issues. 
The smallest number of reviews appeared in 1958 (28), the biggest in 1965 
(122). The smallest number of reviews in an individual issue was 7 (issue No 
2/3 1960), the biggest — 45 (in the issue No. 1/1967). In general, following 
trends could be observed: In Journalism Quarterly a distinct increase until 
1965 to more or less 20 reviews per issue, in the years 1965—1968 to approxi
mately 30, and beginning with 1969 to 40 in each issue. As regards the Pub
lizistik, the smallest number of reviews appeared in the period prior to 1963 
i.e. at the time when it was published as a bimonthly; later came a period 
characterized by a great variation in quantity and beginning with 1973 the 
number of reviews became stabilized and amounted to approximately 20 in 
each issue. The quarterly Zeszyty Prasoznawcze never showed — in the 
period examined — a regularity in the number of reviews published, however 
a slight trend to increase could be noted if one differentiated the 3 phases — 
resulting from the reorganization of the periodical — i.e. the years 1958 59, 
the periods up till 1967 and after 1968. 

As regards the number of reviews published, Journalism, Quarterly occu
pies the leading position which is the result of the fact that the number of 
publications on mass med'a has been in the USA much higher than in any 
other countries. What is characteristic, however, is the fact that Zeszyty Pra-
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soznawcze reviewed many more books than did the Publizistik, although there 
is no doubt that the number of publications on the subject is in the FRG 
is much higher than in Poland. What also attracts attention is that Zeszyty 
Prasoznawcze reviewed 44 American-published books, which were never re
viewed in Journalism Quarterly (among others E. Blum: Reference Books 
in the Mass Media; A. and L. Kirschner: Journalism. Readings in the Mass 
Media; W. Schramm: The Impact of Educational TV), and 49 publications 
published in the FRG and omitted by the Publizistik (among them E. Noelle-
Neumann, W. Schulz: Publizistik; Ch. E. Siegel: Egon Erwin Kisch. Reportage 
und politischer Journalismus; D. Stolte: Das Fernsehen und sein Publikum). 

An analysis of topicality showed almost perfect operativeness of the Jour
nalism Quarterly (speed), whereas the Zeszyty Prasoznawcze came much 
better off as compared with the Publizistik. As regards the speed (of one-year 
period passed between the date a book was published and the date at which 
a review of that book appeared) the American periodical published 94fl/o of 
reviews, the West-German one 49%, and the Polish one 70°/o. With the same 
period extended to 3 years, one could find 2% of reviews in Journalism Quar
terly, 23"% in Publizistik and 8% in Zeszyty Prasoznawcze. It was found that 
of the 45 books published in the USA, which were reviewed by both Jour
nalism Quarterly and Zeszyty Prasoznawcze, five were reviewed by the Po
lish quarterly earlier or at the same time as in the Journalism Quarterly. 
Of the 55 West-German publications reviewed by Publizistik and Zeszyty 
Prasoznawcze, 13 books — published in the FRG — were presented earlier 
to the Polish readers. 

The most essential differences appeared in the presentation of Polish and 
foreign publications. Whereas in the Journalism Quarterly 92% of reviews 
concerned the books published in the United States and in the Publizistik 
84'% of reviews were those of the books published in the FRG, in the Zeszyty 
Prasoznawcze only 55% were the reviews of Polish books. In absolute figures 
the Journalism Quarterly reviewed 164 foreign books, the Publizistik 145, and 
the Zeszyty Prasoznawcze as many as 600. Of a certain influence can be 
here the number of the books on press research published in the given 
country. In America it is higher than in the West Germany, and there in 
turn — higher than in Poland. Yet, this has not been proportionally reflected 
in the results of the analysis, because Zeszyty Prasoznawcze published in 
total 1,5 times more of reviews than Publizistik and the number of the re
views of books published in each of those countries was more or less similar 
(approximately 750 in each case). Besides, whereas in the Journalism Quar
terly only ab. 40 West-German publications were noted, the number of the 
same publications reviewed in Zeszyty Prasoznawcze amounted to more than 
100, and the number of American publications reviewed was in the Polish 
quarterly 3 times higher than that in the Publizistik (89 to 33). At the same 
time in both Western periodicals the Socialist literature on press research 
has been practically hardly noted: The Journalism Quarterly in almost 18 
years period of time reviewed only 6 books published in Socialist countries 
(among them 1 Polish and 2 Soviet books), the Publizistik 10 (7 published 
in the GDR, and not a single one Soviet or Polish). This justifies a thesis 
that the Polish press research quarterly tries to present — often from a cri
tical point of view — as big as possible a number of new elaborations pu
blished also by ideologically and methodologically alien centres, whereas in 
the West one can only hear loud calls for a "free flow of information and 
journalism", but in fact even in research they are ignored or remain un
noticed. 

It should be emphasized that a greater interest in domestic publications 
would be justified if their majority had represented a high cognitive value 
and if that had not affected the omittance of foreign, not less valuable 
publications, less available to researchers of the country concerned. Yet, the 
content analysis of reviews showed that in Journalism Quarterly and Publi
zistik dominated the reviews of books which were on a sort of border-Гас 
of press research, in which journalism and the studies or knowledge of it 
constituted only a marginal thread: in Journalism Quarterly they exceeded 
more than one half, in Publizistik amounted to 40%, and in Zeszyty Praso
znawcze to 37ö/o of all the books. The second position in the American quar-
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terly occupy multithematic press research books — 17%; further on the histo
ry of American journalism — 6°/o, theoretical and methodological worsk — 
3°/o, more or less the same the history of foreign journalism, approximately 
2°/o each journalism law and linguistics; the books on the reception of com
munication made up only Г°/о, which came as a surprise considering the quan
tity of research work done on that in the United States. Hardly more than 
a dozen reviews were devoted to content analysis, press technology and eco
nomy, only a few to strictly press advertising and statistics. As regards the 
Publizistik, 21°/o of reviews concerned multithematic professional and scien
tific books,, 9°/o — the history of German press, 6°/o — the legal aspects of 
press publishing, 5"Vo — theory and methodology, 4°/o editorial and jour
nalistic work, 3% each — of the content analysis and the history of foreign 
press, approximately 2°/o — reception, selection of journalistic forms and 
memoirs of journalists, slightly less than that — the economics. Genres, 
advertising documentation and the language of communication were each 
discussed in 4—5 reviews. In Zeszyty Prasoznawcze 13°/o were multithe
matic books, 9°/o each the history of Polish and foreign journalism, 7°/o theory 
and methodology, 6°/o selections and journalists' memoirs, 4% the problems 
of the journalist's workshop and profession, 3% each journalistic genres and 
readers' reception, as well as documentation; 1% each content analysis, eco
nomics, technology, and language of communication. 

The data quoted support a thesis that this what eliminates the Socialist 
achievements in that branch from the leading Western press research period
icals — and thus also from the field of vision of many press researchers in 
the West — are not objective reasons, but a subjective selection. 

The Author makes a reservation that the analysis did not take into account 
the volume of reviews, nor their informative value, formal quality and simi
lar problems. Only such a material could enable one to give a complete 
evaluation of the policy in book reviewing of the 3 periodicals concerned. 
Neither should the results of the analysis of one particular department of 
the three quarterlies be applied in evaluating their profile or level. (Summary 
by the Author). 

Adam S w i d a: Social Changes Reflected in the Content of a Works' Paper 
The basic aim of the elaboration was to underline the changes that occurred 

in the Works' press in result of the industrialization processes taking place 
in Poland. This summed up to describing the changes in the Works' paper 
content and in the presenting of the models of best workers. 

The research work concentrated on the analysis of the four annals of se
lected paper of the Leather Industry Works in Nowy Targ. They were sup
plemented by statistical-descriptive data concerning economic changes in the 
region of Podhale, with special consideration to the data concerning the de
velopment of the works. Empiric material comprises the years I960—1974 i.e. 
all stages of the industrialization of Podhale region and the whole period 
of the paper's activities. Subjected to the analysis were the annals I960, 
1964, 1969 and 1974. Characterized were the formal structure, columns es
sential to the paper's content and the presented model of the worker — 
most essential in various stages of the development: in the phase of con
struction of works, in the phase of full production, and in the phase of ra
tionalization and modernization. 

Conclusions focus on indicating the following changes: 
1. In presenting the individual thematic groups in the paper; 
2. In presenting a model of the hero and his specific characteristics (way 

of presentation, features connected with man's activity in society and 
with the way he performs his job); 

3. In the system of values of the workers presented in paper, expressed in 
the differentiation of aims in the individuals' activities. 
Since the activities of the paper are closely linked with the social changes 

in the region, one can come forward with a thesis that the works' papers 
are essentially similar as regards their part in realization of social tasks 
resulting from the participation of the press of that type in the process of 
industrialization. (Summary by the Author). 
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Zbigniew T e m p s к i: Thematic Plan in Editorial Bureau 
An important place in every action occupies the preparatory work, plan

ning. The planning is also necessary in editorial work, although journalistic 
productivity does not easily give in to it. The Author discusses this part of 
editorial plannig that concerns a thematic plan and particularly the long-ran
ge planning. He differentiates the following long-range plans: departmental, 
editorial, and of press campaigns. 

A thematic plan originates in five phases: inspiration, editorial directive, 
consultation, elaboration of the plan and its popularization. As the sources 
of inspiration the Author quotes: instructions of political sponsor, readers' 
letters, calendar of events and anniversaries, invitations coming to the edi
torial bureau, knowledge of the journalists and experience of the editorial 
staff. 

The Author believes that the editorial thematic plan should be treated 
flexibly. Its fulfillment in 70—80°/o should be considered as very good. (Sum
mary by the Author). 

Franciszek P a l o w s k i : In Pulitzer School 
The Author of the diary spent one year in New York, on Kościuszko 

Foundation grant, collecting material to the history of Polonia press in the 
United States. Taking advantage of his stay in New York he spent some 
time as a visiting scholar at the Graduate School of Journalism of the Co
lumbia University. The School was founded in 1912, thanks to the Joseph 
Pulitzer Foundation,. In 1936 it was transformed into the first in the USA 
School of Journalism. It is now one of the 132 journalists-training schools 
in the United States. It is obvious that the programme of those schools, as 
well as their levels, differ. Graduate School of Journalism of the Columbia 
University is considered to be the best in the United States and one of the 
best in the world. Only candidates who had completed 4 years of any ether 
university studies can be accepted. On the average there are five candidates 
for one place. The studies last one year during which each student has to 
be credited with a certain number of points and prepare a thesis. 

The School is modernly equipped and prepares for work in both the press 
and electronic mass media. Besides the studies on graduate level the Jour
nalism School of the Columbia University organizes also several advanced 
programmes for professional journalists interested in improving their quali
fications. Those programmes include also the Advanced International Report
ing Programme and the Interracial Programme. 

Another activity, besides didactic, of the Graduate School of Journalism 
is the publishing of two excellent periodicals: Public Opinion Quarterly and 
Columbia Journalism Review. Here, too, decisions are made, what journa
list should be awarded with the Pulitzer Prize — the equivalent of Nobel 
prize in journalism. 

The essey does not lay a claim to exhaust the subject, is rather a collec
tion of subjective notes in which the Author tried to present his remarks 
on the studies and the professors' work with students. In this respect a great 
emphasis is being put on self-reliance of the student and on practice. Theo
retical lectures are treated only as an introduction or supplement to the 
basic function — that is writing. The effect of one year cycle of studies is 
that a student becomes a journalist who> is well prepared for work in Ame
rican mass media. Being a graduate of the School of Journalism of the Co
lumbia University one will not have great difficulties in finding a job. As 
proved by the results of inquiries, the graduates usually get 4—5 job offers 
and this, despite a great absorptiveness of mass media (amounting to ab. 3000 
free jobs for journalists in the USA) is considered to be a success and at 
the same time is a proof of a high standard of the School. (Summary by 
the Author). 

Vlasta Z a c h e j o v a : Illustrated Press in the Light of Research 
In recent years more and more attention has been paid in Czechoslova

kia to the theoretical and practical aspects of the importance and position 
of the photography in press and in connection with this to its function and 
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application, particularly in the illustrated press in which the photograph 
has long since ceased to perform the role of "pure illustration" and became 
a selfexisting publicistic element and consequently also a propagandists ele
ment. The Authoress briefly describes the content analyses made in research 
on the Czech and Slovakian illustrated press and draws attention to the 
studies in this field conducted at two mass media research centers, in Bra
tislava and Prague. 

Having made a comparison of the methods applied by both research 
teams, the Authoress draws attention to the findings which on certain levels 
are similar, confirming the significance of the results which were presented 
to a broader circle of journalists. The findings of the analysis made at the 
Institute in Bratislava showed some general tendencies existing in the field 
of illustrated weeklies and enabled to establish the functions and signifi
cance of the photograph. Considering the results the Authoress confronts the 
specific methods of creating illustrated press and the regularities of the 
press of that kind. She emphasizes the importance of the photographer's 
position in illustrating an event and of the proper use of the photograph in 
the press which, to a great extent, is the measure of the photograph's effecti
veness. She also briefly discusses some terminological problems connected 
with picture-journalism. (Summary by the Authoress). 

Maciej Ł u k o w s k i : The Press on Film Serials (On the Example of Ekran) 
Ekran, a specialists TV and film weekly showed for the first time an 

interest in serial films in the years 1962/63. Later the interest increased 
(growing number of articles) but not significantly, and only in the years 
1970/71 and particularly in 1973 was noted a distinctly great change in that 
respect. Observing chronological changes in the number of articles devoted 
to the subject, in the way the serials were treated, and in the types of 
journalistic genres used, one can distinguish three differentiated periods: 
I — prior to 1964, II — 1964—1969, III — beginning with 1970. Film serials 
are more often described in columns of Ekran in the forms of reportages 
telling the reader how they are produced, than in the forms of critical r e 
views. It became a rule that the Polish film serials, to whom usually more 
attention was paid than to the foreign ones, were mostly reported of in the 
form of colour reportages in two middle pages of the magazine ("the spread"). 
Only towards the end of the second period there appeared a tendency to 
review the films after their premiere on TV (the same applied to foreign 
films). The subject of film serials appears also in the columns of Ekran in 
interviews with director and actors, as well as in the form of articles dis
cussing the phenomena appearing besides action. These were the articles 
on the literary origins of the films, history, etc. Besides publishing major 
articles, Ekran systematically informs on production of film serials, on pre
parations for production and on serials completed. This is usually done on 
the second page, in the form of brief notes. Considering the popularity of 
film serials, the magazine does not pay to them the attention they deserve. 
On the other hand it seems to show much more interest for the TV Theatre. 
(Summary by the Author). 

Zbigniew B a j k a : Echo Krakowa in the Press Research 
Echo Krakowa, founded in 1946, is one of the oldest Polish dailies to which 

the Press Research Centre in Krakow has paid — in the course of its 
20 years existence — considerable attention. Information on Echo Krakowa, 
particularly as regards the daily's readers, their interests, the daily's content 
and language can be found in about 30 elaborations worked out on the basis 
of the research conducted at the Centre. 

Thanlks to that one can investigate how in the period of the last 20 years 
have shaped the paper's popularity and the structure of its readers, as seen 
against the background of the two remaining Krakow dailies and other local 
afternoon newspapers. In the course of that period of time Echo has pre
served the position of the most popular daily reaching many different mi
lieus and grouping among its readers the persons representing different age, 
education and profession. It has been more and more frequently read by 
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persons living outside of Krakow but working in the city area. Echo, simi
larly to other local afternoon papers, is to many people the first paper they 
read and hence its great role in the s.c. readers initiation. 

The attributes of Echo, emphasized by readers, have been confirmed 
by press research. This, in particular, refers to brief press forms (items), 
multitude of informative texts, proper exposition of important materials and 
intelligible language. 

In the working out of the article have been used 20 articles and reports 
on the research made by the Press Research Centre in Krakow in the years 
1957—1975. (Summary by the Author). 

Zbigniew K l e j n : Bulgarian Journalism in Development (I) 
This is the first part of an elaboration concerning the mass communica

tion media in Bulgaria, devoted to the press. The Author, for many years 
a correspondent in Sofia, characterizes the activities of central papers which — 
because of the lack of regional papers — play here a specific role, evaluates, 
in Bulgarian circumstances, the phenomenon of a great popularity of socio
culturel periodicals. In further deliberations he discusses the role of the 
Press Committee, describes local traditions which influence the present state 
of the press, discusses the articles on foreign problems published in the 
press, questions connected with press critique, presents tasks of the corres
pondents' movement, liaison with readers and their influence — through 
mail — on editing the papers, thematic and formal preferences, planning, 
cycle of production and distribution of papers. 

The Author comes to conclusion that the press — not giving up the ex-
Derience gained — has come to a stage at which it looks for new ways to 
improve its quality and to develon further. This is proved by data quoted 
in the article, by historical digression, content of discussion, a broad descrip
tion of organizational structure, forms and materials, as well as by the opi
nions expressed by recipients and authorities. The Author especially empha
sizes those characteristic features of Bulgarian newspapers, which are less 
known in Poland. (Summary by the Author). 

Kazimierz S m o g o r z e w s k i : The Press of Great Britain (II) 
Second part of the article on British press written by a Polish correspon

dent in London. 
This time the Author deals chiefly with the present state of London dai

lies, Sunday press, provincial press, weeklies and periodicals, and then co
mes to give an outline of the history and present situation of the British 
press agencies and in particular of the Reuter Agency. Further parts of the 
elaboration concern the publishers, journalists and technical staff, the train
ing of journalists and the Royal Commission for Press. In the final part 
the Author ponders on the problem of the freedom of press in Great Bri
tain. He sees three possible sources of pressure: still existing — although to 
a much lesser degree — influence of press tycoons, the pressure of big in
dustrial and commercial firms threatening to stop advertising, and the possi
bilities of affecting the press production by printers — through their Trade 
Unions. 

In the final sentences the Author declares that the British press passes 
through a crisis hitherto unknown. Te reasons are inflation, rise of the print
ing paper costs and overstaffing. A symptom of that crisis is the rising price 
of newspapers and a decrease in the number of titles. 

The text is supplemented by a table containing the circulation figures 
of London dailies and Sunday newspapers, and the data showing the pu
blishers profits. Also included in the article are the illustrations. (Editorial 
Summary). 

Translated by Andrzej Głowacz 
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Kronika Ośrodka Badań Prasoznawczych 
Rok 1976 

RADA NAUKOWA 

10 stycznia odbyło się w Krakowie 
posiedzenie Rady Naukowej Ośrodka 
Badań Prasoznawczych. Obradom 
przewodniczył rektor Uniwersytetu 
Jagiellońskiego prof, dr Mieczysław 
K a r a ś, przewodniczący Rady. W 
związku z nieobecnością sekretarza 
naukowego Ośrodka dr. Tomasza G o-
b a n a - K l a s a sprawozdanie z dzia
łalności ОБР w roku 1976 złożył p.o. 
sekretarza dr Bolesław G a r l i c k i . 
Plan badawczy na rok 1977 oraz plan 
perspektywiczny do roku 1988 przed
stawił dyrektor OBP doc. dr hab. 
Walery P i s a r e k . (Sprawozdanie z 
posiedzenia Rady zob. Zeszyty Pra
soznawcze 1977, nr 2). 

PRACE BADAWCZE 

Bolesław G a r l i c k i : Metodyka 
redagowania. Jako podręcznik dla 
początkujących dziennikarzy ukaże 
się w roku 1977 w serii „Biblioteka 
Dziennikarza". 

Aleksander J ę d r z e j c z a k : Pro
blematyka ekonomiczna w prasie cen
tralnej i terenowej. Porównanie ma
teriałów (12 dzienników) zamieszczo
nych na łamach prasy centralnej i 
terenowej pod względem doboru te
matów, zgodności propagowanych idei 
z polityką partii, ocena sposobu przed
stawiania problemów gospodarczych 
pod względem możliwości ich propa
gandowego i agitacyjnego oddziały
wania. 

Aleksander J ę d r z e j c z a k : Go
spodarka żywnościowa w centralnej 
prasie pozawiejskiej. Miejsce mate
riałów związanych z gospodarką żyw

nościową w całej publicystyce ekono
micznej (uzupełnienie badań: Proble
matyka ekonomiczna w prasie cen
tralnej i terenowej). 

Zbigniew B a j k a : Jakość pracy i 
jakość życia w opinii społecznej i na 
łamach prasy. Opracowanie oparte na 
wynikach badań terenowych (ogólno
polska próba udziałowa, obejmująca 
ok. 4 tys. mieszkańców) i wynikach 
analiz zawartości, przeprowadzonych 
w kilku polskich ośrodkach badaw
czych, także w OBP. 

Henryk S i w e k : Prasa codzienna 
w nowym systemie administracyj
nym. Funkcjonowanie codziennej pra
sy terenowej przed i po reformie sy
stemu administracyjnego; alternaty
wy rozwoju systemu prasy codzien
nej w Polsce; niektóre przesłanki do 
oceny konsekwencji politycznych, 
ekonomicznych i społecznych róż
nych możliwych rozwiązań modelo
wych. 

Władysław M a s ł o w s k i : Praso
wa kampania propagandowa w zwią
zku z wyborami do Sejmu. Porówna
nie danych kampanii 1972 i 1976, oce
na form i przebiegu kampanii, sfor
mułowanie wniosków na przyszłość. 

Maria P a l u c h : Bohater publicy
styki i reportażu. Wzór osobowy usta
lony w wyniku analizy zawartości, 
propagowany przez magazyny: Kobie
ta i Życie, Zwierciadło, Nowa Wieś, 
ITD, Przekrój, Panorama w mate
riałach publicystycznych i porównaw
czo, w literaturze gazetowej. 

Barbara K o ł o w c a : Poprawność 
informacyjna materiałów dziennikar
skich. Sondaż przeprowadzony meto
dą wywiadów w instytucjach, których 



4 

dotyczyła publikacja prasowa, przy 
użyciu ankiety na tematy: sposobów 
zbierania materiałów przez dzienni
karzy, błędów i ich rodzajów, reak
cji instytucji na publikacje zawiera
jące błędy. 

Alicja Z a g r o d n i k ó w a: Nowe 
rzeczowniki w prasie. Pierwsza część 
badań nt. Nowe słowa i wyrażenia 
w prasie; jej przedmiotem są rze
czowniki utworzone w ostatnich la
tach za pomocą rodzimych i obcych 
elementów słowotwórczych. 

Środki poglądowe w prasie i książ
ce społeczno-politycznej (oprać. zesp.). 
Przedstawienie i ocena niektórych 
form grafiki statystycznej, występu
jących w prasie i publikacjach książ
kowych. 

Władysław M a s ł o w s k i : Stopień 
i zakres powtarzalności materiałów 
informacyjnych w dziennikach tere
nowych. Badania oparte na analizie 
zawartości dzienników z 4 ośrodków 
wydawniczych (Gdańsk, Katowice, 
Łódź, Szczecin). Struktura ilościowa 
materiałów powtarzanych i wyłącz
nych; opóźnienie materiałów powta
rzanych; powtarzalność a wykorzy
stanie materiałów agencyjnych; wiel
kość i tematyka publikacji; lokalność 
publikacji i lokalizacja przedmiotu 
publikacji; zróżnicowanie materiałów 
powtarzanych. 

Bolesław G a r l i c k i : Polska pra
sa przeznaczona dla czytelników we 
Francji i Belgii. Analiza zawartości: 
Tygodnika Polskiego, Panoramy Pol
skiej i Pologne. Wersje językowe a 
odbiorca, charakterystyczne cechy za
wartości, tematyka życia społeczności 
polonijnej, zaspokajanie zaintereso-
sowań czytelniczych. 

Teresa T u r 1 i k-M а г е с к а : Czy
telnictwo prasy zagranicznej w Klu
bach Międzynarodowej Prasy i Książ
ki. Odbiorcy prasy obcojęzycznej, sto
pień wykorzystania tej prasy, zaspo
kajanie potrzeb czytelniczych, rola 
czytelni w propagowaniu i populary
zowaniu tytułów, możliwości pozyski
wania nowych odbiorców. 

Stanisław N o w i c k i : Krytyka 
prasowa. Społeczne wyobrażenia i opi
nie o krytyce prasowej; charaktery
styka badanej zbiorowości, analiza 
systemu wartości i postaw; analiza 
opinii społecznych o krytyce w ogóle 
i krytyce w masowych środkach ko

munikowania; krytyka w prasie, spo
łeczne oczekiwania, opinie o treściach 
publikacji krytycznych, rzeczywistych 
i postulowanych; werbalne i niewer
balne reakcje społeczne na krytykę 
w prasie. Ogólnopolskie badania opar
te na próbie 2 tys. ankiet. 

Stefan L e w a n d o w s k i , Andrzej 
C z e r w i ń s k i : Uwarunkowania efe
ktywności pracy korespondentów za
granicznych prasy polskiej. Badania 
oparte na merytorycznej analizie ko
respondencji, wynikach ankiety prze
prowadzonej wśród korespondentów i 
informacjach o ich pracy, przekaza
nych przez redakcje macierzyste. 

Tomasz G o b a n - К 1 a s, Paweł 
D u b i e l : Skuteczność reklamy pra
sowej na tle reklamy telewizyjnej i 
radiowej. Analiza porównawcza opar
ta na materiałach z literatury zagra
nicznej. 

Poza planem badawczym opraco
wano na zlecenie różnych instytucji 
następujące tematy: 

Zbigniew S o b i e c k i : Obraz par
tii w dziennikach krakowskich. Ana
liza zawartości Echa Krakowa, Dzien
nika Polskiego i Gazety Południo
wej. Ilość, zakres, forma materiałów 
poświęconych problematyce partyj
nej, miejsce tych materiałów w po
szczególnych pismach. 

Bolesław G a r l i c k i , Władysław 
M a s ł o w s k i : Model pisma nauko-
wotechnicznego. Określenie modelu 
pisma; rodzaje pism; zawartość; ele
menty formalnej struktury; organiza
cja i planowanie pracy redakcji; ze
spół redakcyjny; dział dokumentacji 
prasowej; lokal i jego wyposażenie. 

Zbigniew B a j k a : Perspektywy w 
badaniach Ośrodka Badań Praso-
znawczych 1974—1975. Analiza oparta 
na wcześniejszych, ogólnopolskich ba
daniach czytelnictwa i ogólnopolskich 
badaniach nad atrakcyjnością treści 
prasowych. 

Stanisław N o w i c k i : Społeczne 
wyobrażenia i opinie na temat kate
gorii zawodowej nauczycieli. 

W roku 1976 Zespoły Badania Opi
nii ; Społecznej uczestniczyły w reali
zacji następujących badań OBP: Ja
kość pracy i jakość życia w opinii 
społecznej, Prasa codzienna w no
wym systemie administracyjnym, 
Krytyka prasowa w świadomości spo-
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łecznej. Ponadto Zespoły: bydgoski, 
gdański, katowicki, krakowski, łódz
ki, poznański, szczeciński i wrocław
ski zrealizowały badania na użytek 
macierzystych wydawnictw lub re
dakcji, m. in.: Opinie społeczne o kry
tyce prasowej. Odbiór publikacji o 
ludziach dobrej roboty, Wpływ zmian 
administracyjnych na strukturę czy
telnictwa, sondaże czytelnicze. 

WYDAWNICTWA 

W roku 1976 ukazały się następujące 
książki: " 

1. H. I. S c h i l l e r : Sternicy świa
domości. Biblioteka Wiedzy o Prasie, 
Seria A, t. X. 

2. Encyklopedia wiedzy o prasie. 
Red.: Julian M a ś l a n k a (Wydaw
nictwo „Ossolineum"). 

3. R. B o r k o w s k i : Informacyj
ne agencje prasowe. Biblioteka Dzien
nikarza, t. VII. 

4. W. P i s a r e k : Język służy pro
pagandzie. Seria Materiały, zesz. 31. 

5. S. D z i k i (red.): Polska biblio
grafia adnotowana wiedzy o środkach 
masowego komunikowania za rok 
1974. Kolejny tom wydawnictwa cią
głego OBP. 

6. Mass Communication Research. 
Currrent Documentation. Międzyna
rodowa bibliografia z dziedziny ko
munikowania masowego, wydawana 
w formie zeszytów zawierających ab
strakty. Zesz. 4 i 5. 

7. Z. В a j к a: Czytelnictwo prasy 
w Polsce Ludowej. Biblioteka Wiedzy 
o Prasie, Seria B. t. XX. 

8. Informator o OBP. Wersja an
gielska i rosyjska. 

9. Prasa popołudniowa w Polsce 
(wspólnie z redakcją Echa Krakowa). 

10. S. N o w i c k i : Krytyka praso
wa. Seria Materiały, zesz. 32. 

KONFERENCJE — ODCZYTY — 
SEMINARIA 

19 stycznia — w Tarnowie, dlaj ak
tywu partyjnego KW, Tomasz G o 
b a n - К 1 a s prowadził szkolenie na 
temat roli propagandy i agitacji w 
społeczeństwie socjalistycznym. 

21 stycznia — w Krakowie, na po
siedzeniu Komisji Prasoznawczej 
PAN, Barbara К o 1 o w с a wygłosiła 
odczyt: Listy do redakcji dzienników 
w świetle polityki redakcyjnej. 

28 stycznia — w Warszawie, w re
dakcji tygodnika Polsza, na spotka
niu z kolegium redakcyjnym Włady
sław M a s ł o w s k i omówił graficz
ną ekspozycję materiałów w maga
zynie ilustrowanym. 

1 marca — w Krakowie, Bolesław 
G a r l i c k i przewodniczył jury Kon
kursu „Gęsiego Pióra", zorganizowa
nego przez Klub Dziennikarzy Stu
denckich. 

4 marca — w Warszawie, w redak
cji Polszy Walery P i s a r e k wygło
sił prelekcję: Perswazyjność języka. 

12—13 marca — we Wrocławiu, na 
dorocznej sesji pn. „Język, treść i 
funkcje publikacji prasowych", refe
raty wygłosili: Barbara К o 1 o w с a: 
Porady redakcyjne udzielane na ła
mach prasy, Maria P a l u c h : Lite
ratura piękna w masowych magazy
nach, Władysław M a s ł o w s k i : Nie
dostatki warsztatowe prasy zakłado
wej, Adam S w i d a: Reklama w pra
sie. 

8 kwietnia — w Krakowie, w Klu
bie Prasoznawczym SDP Bolesław 
G a r l i c k i wygłosił wykład nt. Efe
ktywność dziennikarskich wyjazdów 
zagranicznych. 

14 kwietnia — w Krakowie, na po
siedzeniu Komisji Prasoznawczej 
PAN Sylwester D z i k i wygłosił od
czyt: Zagadnienia bibliograficzne 
współczesnego prasoznawstwa. 

27 kwietnia — w Instytucie Dzien
nikarstwa Uniwersytetu w Tampere 
Bolesław G a r l i c k i wygłosił wy
kład: Badania masowego komuniko
wania w Polsce. 

13 maja — w Krakowie, w Klu
bie MPiK Walery P i s a r e k wygłosił 
odczyt na temat: Błędy w prasie. 

8—9 czerwca — w Krakowie, od
była się zorganizowana z okazji 
XX-lecia Ośrodka Badań Prasoznaw-
czych międzynarodowa konferencja 
naukowa nt. Marksistowsko-leninow
ska teoria i metodologia badań pra-
soznawczych. (Sprawozdanie zob. Ze
szyty Prasoznawcze, 1976 nr 4). 
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8—9 czerwca — w Krakowie od
było się VII robocze spotkanie Mię
dzynarodowej Komisji Koordynacyj
nej ds. dokumentacji prasoznawczej 
(Sprawozdanie zob. Zeszyty Praso
znawcze, 1976 nr 4). 

27 czerwca — w Krakowie, na po
siedzeniu Komisji Prasoznawczej 
PAN, Tomasz G o b a n - K l a s wy
głosił odczyt: Komunikowanie maso
we — zarys socjologicznej analizy. 

5 września — w Leicester, na 
Zgromadzeniu Ogólnym AIERI Wale
ry P i s a r e k wygłosił referat: Kla
sowa orientacja badań nad prasą. 

7 września — w Krakowie, na spot
kaniu, zorganizowanym przez Towa
rzystwo Przyjaciół Książki Sylwester 
D z i k i wygłosił odczyt: Prasa kra
kowska w XIX v/. 

24 września — w Krakowie, na 
spotkaniu zorganizowanym przez 
MPiK i Młodzieżową Wszechnicę 
Dziennikarską, Adam Ś w i d a pro
wadził dyskusję nt. Rola prasy za
kładowej. 

29 września — w Bielsku-Białej, 
dla zespołu redakcyjnego i korespon
dentów dwutygodnika FSM Sonda, 
Władysław M a s ł o w s k i wygłosił 
odczyt na temat: Reportaż w gazecie 
zakładowej. 

16 października — w Nowym Tar
gu, na spotkaniu z czytelnikami, zor-
gonizowanym przez redakcję gazety 
zakładowej Nowotarskich Zakładów 
Przemysłu Skórzanego Podhale, Adam 
Ś w i d a wygłosił referat nt. Gazeta 
NZPS w procesie przemian PRL. 

22 października — w Krakowie, w 
redakcji Studenta Bolesław G a r 
l i c k i omówił warunki dla reorga
nizacji redakcji. 

23 października — w Krakowie, 
w czasie inauguracji roku na Pody
plomowym Studium Dziennikarskim 
UJ, Bolesław G a r l i c k i wygłosił 
wykład pt. Problemy organizacji pra
cy redakcji. 

9 listopada — w Pradze, w czasie 
międzynarodowego seminarium zor
ganizowanego przez Czechosłowacki 
Związek Dziennikarzy nt. Środki ma
sowego komunikowania a inicjatywy 
ludzi pracy Władysław M a s ł o w 
s k i wygłosił referat: Prasowe publi
kacje o dobrej robocie w ocenie ludzi 
pracy (z badań OBP). 

19 listopada — w Poznaniu, na 
ogólnopolskim seminarium szkolenio
wym dziennikarzy w Zakładach Me
talowych H. Cegielski, Władysław 
M a s ł o w s k i wygłosił referat nt.: 
Kształtowanie postaw załogi HCP 
przez Naszą Trybunę. 

20 listopada — w Krakowie, na 
spotkaniu ze studentami dziennikar
stwa Uniwersytetu Śląskiego Paweł 
D u b i e l , Walery P i s a r e k , Sylwe
ster D z i k i przedstawili: dorobek 
Zeszytów Prasoznawczych, założenia 
metodologiczne OBP oraz znaczenie 
dokumentacji i badań historyczno-
prasowych w praktyce dydaktycz
nej. 

29 listopada — w Krakowie, na 
posiedzeniu Komisji Prasoznawczej 
Barbara К o 1 o w с a wygłosiła od
czyt: Rzetelność i nierzetelność mate
riałów dziennikarskich, 

14—16 grudnia — w Warszawie, 
Adam Ś w i d a uczestniczył w mię
dzynarodowym sympozjum, zorgani
zowanym przez Polskie Towarzystwo 
Ekonomiczne nt. Efektywność socja
listycznej reklamy, przedstawiając 
osiągnięcia i zamierzenia badawcze 
OBP w zakresie badań nad reklamą 
prasową. 

KONTAKTY ZAGRANICZNE OBP 

Goście zagraniczni w OBP 
21—23 stycznia — Georgi C z a r -

d а к 1 i j s к i, Ośrodek Naukowy Ko
mitetu Prasy, Sofia. 

28 stycznia — prof. Kirsti J a a n -
t i 1 a z grupą studentów dziennikar
stwa, Uniwersytet w Tampere. 

23 lutego — Peter T. B e c s k e h a -
z y, konsul USA w Krakowie. 

10 kwietnia — Bernad i Gisela 
W a c k e r , Radio RFN, Getynga. 

26—27 maja — Ebbe G r u n w a l d , 
Media Forsk, Arhus. 

6—10 czerwca — uczestnicy mię
dzynarodowej konferencji nt. Mar
ksistowsko-leninowska teoria i meto
dologia badań prasoznawczych, zor
ganizowanej przez OBP oraz uczest
nicy spotkania Międzynarodowej Ko
misji Koordynacyjnej ds. dokumen
tacji prasoznawczej. 
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15 lipca — Liliana G e s z a k o -
w a, Stowarzyszenie Dziennikarzy 
Bułgarskich, Sofia; Minczo T u n e w, 
gazeta Weczemi Nowiny, Sofia. 

22 września — dr Gyorgy К о к а у, 
Węgierska Akademia Nauk, Buda
peszt. 

13—15 października — Zsuzsa D ó-
m ö к i Gabi C s i r m a d i a , Ośrodek 
Naukowobadawczy Węgierskiego Ra
dia i Telewizji, Budapeszt. 

27 października — prof. E. P r o-
c h o r o w, Wydział Dziennikarstwa 
Uniwersytetu Moskiewskiego. 

30 października — Leonid Michaj-
łowicz T i e 1 e g i n , z-ca redaktora 
naczelnego APN „Nowosti", Moskwa. 

WYJAZDY ZAGRANICZNE 

W dniach 9—13 kwietnia w Ośrod
ku Badawczym Rumuńskiego Radia 
i Telewizji w Bukareszcie przebywa
ły Jadwiga P i s k o z u b i Danuta 
W ą g i e 1, w celu nawiązania współ
pracy z CECOM-em. 

W dniach 13—20 czerwca w mię
dzynarodowej konferencji nt. Dzien
nikarstwo w socjalistycznym społe
czeństwie, zorganizowanej przez Wy
dział Dziennikarstwa Uniwersytetu 
Moskiewskiego w Moskwie, uczestni
czył Walery P i s a r e k . 

W dniach 25—30 kwietnia, Bole
sław G a r l i c k i i Sylwester D z i k i , 
na zaproszenie Sekcji Dziennikarskiej 
Uniwersytetu w Tampere, zapoznali 
się z placówkami badań nad maso
wym komunikowaniem w Tampere 
i Helsinkach. 

W dniach 25—28 sierpnia w zor
ganizowanej w Paryżu konferencji 
dyrektorów regionalnych ośrodków 
dokumentacji prasoznawcze j UNE
SCO, uczestniczył Walery P i s a 
r e k . 

W dniach 30 sierpnia — 5 wrześ
nia uczestniczyli w Zgromadzeniu 
Ogólnym AIERI w Leicester i zapo
znali się z organizacją i działalnością 
londyńskich instytucji badawczych 
Walery P i s a r e k i Bolesław G a r 
l i c k i . 

W dniach 4—9 października w Bre
mie Walery P i s a r e k uczestniczył 
w Międzynarodowej Konferencji nt. 
Rola prasy w rozwoju spoteozeństwfcL 

WT dniach 9—10 października w 
międzynarodowym seminarium nt. 
Środki masowego przekazu a inicja
tywy ludzi pracy, uczestniczył Wła
dysław M a s ł o w s k i . 

W dniach 10—20 października, 
przebywała w Moskwie Danuta W a 
g i e 1 zapoznając się z organizacją i 
działalnością Kniżnej Pałaty (wszech-
związkowego ośrodka prac bibliogra
ficznych) i innych instytucji zajmu
jących się działalnością dokumenta
cyjną i bibliograficzną. 

W dniach 6—8 grudnia Sylwester 
D z i k i i Teofila К a d o w przebywa
li w Lipsku w celu ustalenia zasad 
współpracy z CECOM-em Sekcji 
Dziennikarstwa Uniwersytetu Karola 
Marksa. 

W dniach 9—13 grudnia we współ
pracujących z CECOM-em instytu
cjach Pragi i Bratysławy przebywał 
Sylwester D z i k i . 

PERSONALNE 

8 czerwca, z okazji XX-lecia 
Ośrodka Badań Prasoznawczych od
znaczeni zostali: Krzyżem Kawaler
skim Orderu Odrodzenia Polski: Wa
lery P i s a r e k i Bolesław G a r l i c -
k i, Złotym Krzyżem Zasługi: Ju
lian M a ś l a n k a , Jadwiga P i s k o 
z u b , Ewa J o r d a n , Srebrnym Krzy
żem Zasługi: Władysław M a s ł o w 
s k i , Tomasz G o b a n - K l a s , Złotą 
Odznaką „Za Pracę Społeczną dla 
m. Krakowa": Zbigniew B a j k a , Syl
wester D z i k i , Teofila K a d o w , 
T. G o b a n - K l a s . Srebrną: Barba
ra К o 1 o w с a, Andrzej Z a g r o d 
n i k , Andrzej S k o w r o ń s k i . 

We wrześniu, na Zgromadzeniu 
Ogólnym AIERI doc. dr hab. Walery 
P i s a r e k wybrany został na wice
przewodniczącego tego stowarzysze
nia, zachowując stanowisko przewod
niczącego Sekcji Bibliograficznej. 

15 maja, Sylwester D z i k i otrzy
mał, przyznaną po raz pierwszy, na
grodę Klubu Prasoznawczego SDP 
(za rok 1975). 

W październiku, Zbigniew S o-
b i e с к i podjął pracę na stanowisku 
asystenta w Pracowni Analiz Zawar
tości. 




