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Й 20 LAT * 
jj OŚRODKA S 
I BADAŃ PRASOZNAWCZYCH I 
O O 
и ö < Я 
tó Ж ^ Ж T'pierwszej połowie 1956 roku grono- dziennikarzy > 

W W i wydawców utworzyło przy Krakowskim Wy- щ 
"5 dawnictwie Prasowym RSW „Prasa" komórkę prasoznaw- > 
Q czą, działającą na zasadzie pracy społecznej. W połowie > 
д roku Zarząd Główny RSW „Prasa" przekształcił ją w pla- ^' 

cówkę naukowo-badawczą pod nazwą Ośrodek Badań Pra- £j 
^ soznawczych. > 
g W minionym 20-leciu ranga Ośrodka jako czołowej in- Q 
й sty tue j i prowadzącej badania nad prasą stale rosła. Już Щ 
O w okresie obchodów 300-lecia prasy polskiej (1961) OBP > 

przyczynił się w istotny sposób do ich upamiętnienia re- <3 
< edycją naszej pierwszej gazety — Merkuriusza Polskiego. N 
^ Rozwijane coraz dynamiczniej studia nad szeroko pojęty- Q 
X mi zagadnieniami masowego komunikowania, popularyza- И 

ej a prasoznawstwa jako dyscypliny bezpośrednio przy dat- 9 
• nej naszemu dziennikarstwu umacniały rolę OBP w śro- ^ 
Й dowisku zarówno naukowym jak i prasowo-wydawniczym. ><l 
j ^ Wyrazem tego było powołanie w r. 1962 Rady Naukowej м 
g składającej się z wybitnych naukowców i dziennikarzy > 
^ jako organu oceniającego i konsultującego działalność 
< Ośrodka z punktu widzenia poziomu naukowego i bieżą- ^ 
N cych potrzeb praktyki, a także nadanie zespołowi Ośrod- g 
§ ka w r. 1966 przez przewodniczącego Komitetu Nauki a 
< i Techniki uprawnień pracowników naukowych. Akt ten C; 
Pu zbiegł się z 10-leciem OBP, którego głównym akcentem 
,£ była międzynarodowa sesja naukowa pt. „Społeczna uży- ^ 
^ teczność wiedzy o prasie". Pełne materiały z dwudnio- ö 
< wych obrad, w których uczestniczyło ponad 200 osób, wy- ^ 

ч 
ffl dano w osobnym tomie. 
< Rozwijał też Ośrodek i kontynuuje ożywioną działał- w 
Q ność międzynarodową uczestnicząc w różnych konferen- ^ 
9 cjach i sympozjach z bratnimi instytucjami prasoznaw- O 
'g czymi krajów socjalistycznych oraz w ramach Międzyna- 3 

rodowego Zrzeszenia Badań nad Komunikowaniem — % 
% AIERI. Dowodem uznania dla jego osiągnięć jest powie- o 
»-1 rżenie OBP przez UNESCO prowadzenia centrum doku- ^ 
X mentacji prasoznawcze] dla krajów Europy wschodniej — G 
* СЕСОМ. 
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ffi Niepowetowaną stratą była dla Ośrodka tragiczna ^ 
u śmierć wracających z posiedzenia Rady Naukowej w War- x 
^ szawie Przewodniczącego Rady, Prof. Dra Zenona Kle- p 
v mensiewicza, Dyrektor OBP Ireny Tetelowskiej i Kie- > 
^ rowniczki sekretariatu Ośrodka Barbary Wojtowicz. Trak-
£ tując sumienną pracę jako podstawowy obowiązek wobec u> 
O Nich, zespół Ośrodka n i e dopuścił do załamania się pla- Q 
^ nów naukowo-badawczych, realizując i rozwijając je zgod- ö 
g nie z programem swej wieloletniej kierowniczki. j> 

Dzisiejszy OBP — t o nowocześnie wyposażona ogólno- и 
'^ krajowa instytucja naukowo-badawczą działająca pod me- > 
P cenatem i w ramach Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej •£ 
д „Prasa—Książka—Ruch". Integracja w RSW działalności % 

wydawniczo-prasowej z książkową i kolportażową nało- TJ 
X żyła także na Ośrodek szersze zadania. Jak zawsze, tak j£ 
g i teraz celem nadrzędnym jest dostarczanie praktyce dzień- g 
й nikarsko-wydawniczej przydatnych na co dzień wyników N 
O badań, realizowanych metodami naukowymi, czyli od- j£ 

zwierciedlających rzeczywisty stan. Rezultaty są przeka- ^ 
< zywane w książkowych seriach „Biblioteki Wiedzy o Pra- $ 
^ sie" (28 tomów), „Biblioteki Dziennikarza" (6 tomów), kse- ^ 
>< rografowanych „Materiałach OBP" (30 zeszytów), licznych Д 

sprawozdaniach powielanych, artykułach w pismach fa- * 
• chowych i popularnych itp. *. 
д Wreszcie należy wymienić Zeszyty Prasoznawcze jako >< 
^ organ publikacji Ośrodka. Niniejszy numer , d rukowany ^ 
N w przeddzień 20-lecia, jest szczególnie nasycony mater ia- > 
j£ łami od pracowników i z badań OBP. Otwierają go s tudia ^ 
< sekretarza naukowego Ośrodka, dra T. Gobana-iKlasa i dy- O 
N rektora OBP, doc. dra hab. W. Pisarka. Nur t empiryczny W 
°2 przedstawiają sprawozdania kierownika ogólnopolskiej s ie - § 
< ci ankieterów, mgra Z. Bajki oraz kierownika Pracowni W 
CL, Badań nad Nadawcą Prasy, dra B. Garlickiego. Tak więc 
,£ cały dział „Rozpraw i artykułów" w tym numerze zaj- £ 
< mują opracowania kierowniczych pracowników OBP. ö 
< W dziale dyskusji zamieszczamy refleksję o felietonie pió- ^, 
m ra współautora badań, mgra A. Ropy, a w „Materiałach" 
< interesujący sondaż jednego z młodszych pracowników # 
p Ośrodka, mgra S. Nowickiego na temat społecznych w y - jg 
O obrażeń o zawodzie dziennikarza. Przekrój bieżącej dzia- O 
•co łalności OBP daje kronika za rok ubiegły. 2 

Oddając niniejszy n u m e r do rąk Czytelników, dedyku- ^ 
^ jemy go jednocześnie Koleżankom i Kolegom z Ośrodka o 
J Badań Prasoznawczych z najlepszymi życzeniami z okazji £2 
X Ich Jubileuszu. o 
X REDAKCJA K 
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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 2(68) 

TOMASZ GOBAN-KLAS 

PRAKTYCZNA UŻYTECZNOŚĆ 
BADAŃ PRASOZNAWCZYCH 

Praktyczne zastosowanie wiedzy prasoznawczej należy 
do zasadniczych problemów tej dyscypliny. Najczęściej 
spotykany i uznany najpowszechniej za najlepszy (za
równo przez teoretyków, jak i praktyków) model sto
sunków nauka—praktyka można określić jako dyrek
tywny. Autor przeprowadza jego krytykę i proponuje 
zastąpienie go w prasoznawstwie i dziennikarstwie so
cjalistycznym modelem partnerskim, opartym na 
tezach marksizmu-leninizmu. 

Działacz jest badaczem praktycz
nym, a badacz — działaczem teore
tycznym. 

Franciszek Bujak 

Reorientacja współczesnej nauki 
Już starożytności było wiadomo, że wiedza naukowa może służyć 

dwom rodzajom zadań: jedno z nich wiązano z pojęciem mądrości, 
drugie zaś z pojęciem użyteczności. I chociaż dostrzegano istniejący 
między nimi związek, to przecież pierwsze z nicłi — zdobywanie mą
drości — cenione było nade wszystko. 

Era nowożytna dokonała w tym względzie zasadniczego przewar
tościowania — to nie mądrość, lecz użyteczność wynikającą z posia
dania wiedzy zaczęto cenić przede wszystkim. Przełom ten nastąpił 
najpierw w naukach przyrodniczych, gdzie funkcja poznawcza ła
twiej połączyła się z funkcją aplikacyjną. Oczywiście zmiana nasta
wienia wobec form wykorzystania nauki nie dokonała się przypad
kowo. Zainteresowanie praktycznymi zastosowaniami wiedzy nauko
wej pojawia się wówczas, gdy praktyka (w etymologicznym sensie 
słowa „praksis": działać, wykonywać, osiągać) napotyka problemy 
wcześniej nie znane, których nie potrafi rozwiązać przy pomocy 
dotychczasowego doświadczenia. I tak w XVIII wieku, gdy prze-
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stały wystarczać tradycyjne techniki wytwórczości oparte na wie
dzy pragmatycznej pokoleń rzemieślników, pojawiło się zapotrze
bowanie społeczne na sposoby rozwiązywania nowych praktycznych 
problemów, których mogła dostarczyć jedynie teoria naukowa. 

Ogromne osiągnięcia w praktycznych zastosowaniach nauk przy
rodniczych, które umożliwiły radykalne przeobrażenie środowiska 
materialnego człowieka, wzmocniły przekonanie o nieograniczonych 
możliwościach nauki, w tym także nauk społecznych. Zaczęto wobec 
nauk społecznych żywić takie same oczekiwania, jakie wcześniej 
zgłoszono wobec nauk przyrodniczych. Współcześnie — jak pisał 
Florian Znaniecki — „każdy uczony-humanista może być oskarżony 
o zamykanie się w wieży z kości słoniowej, jeśli nie potrafi odpo
wiedzieć na wyzywające pytanie: Knowledge for what? Czemu wie
dza ma służyć?" *. 

Środowisko naukowe coraz częściej deklaruje swe zrozumienie 
społecznych oczekiwań, więcej nawet — ukierunkowuje swe prace 
badawcze tak, aby tym oczekiwaniom w najpełniejszym stopniu 
odpowiadały. Jak wykazała ankieta Wydziału Nauk Społecznych 
PAN, przeprowadzona kilka lat temu wśród najwybitniejszych uczo-
nych-humanistów, jedynie niewielka część całego środowiska, a głów
nie przedstawiciele nauk historycznych, filozoficznych oraz wiedzy 
0 sztuce, skłonna była nadal traktować poznanie naukowe jako cel 
samoistny, a zdobywanie wiedzy jako wartość nadrzędną. Dominu
jąca większość humanistów wysuwała na plan pierwszy — rozmai
cie pojmowane — praktyczne konsekwencje posiadania wiedzy nau
kowej A 

I ta zmiana postaw nie dokonała się przypadkowo. Analogicznie 
bowiem jak potrzeby doskonalenia produkcji materialnej pociągnęły 
za sobą reorientację nauk przyrodniczych, których zastosowania 
praktyczne były przecież przez całe wieki dosyć skromne, tak po
trzeby doskonalenia działania społecznego rzutowały na reorientację 
nauk społecznych. Już rozbicie form porządku feudalnego i żywio-
łowjr rozwój kapitalizmu w końcu XVIII i na początku XIX wieku 
obfitowały w procesy i sytuacje, w których tradycyjne sposoby 
utrzymywania ładu społecznego okazywały się niewystarczające. 
Powstają wówczas nowe dyscypliny naukowe — socjologia, psycho
logia, demografia, by wymienić tylko niektóre 3 . 

Mimo zbliżonych oczekiwań, rychło się okazało, że nauki społecz
ne nie są tak niezawodną podstawą dla „inżynierii społecznej" (ter
min ukuty przez K. Poppera), jak nauki przyrodnicze dla inżynierii4 . 
Rodziło to i nadal rodzi pewne rozczarowanie co do praktycznej 
1 F. Z n a n i e c k i : Nauki o kulturze. Warszawa 1971, s. 705. 
2 Ankieta Wydziału I PAN w sprawie rozwoju nauk społecznych i humani
stycznych w Polsce do roku 1985. Ośrodek Planowania i Koordynacji Badań 
Naukowych, Warszawa 1967 (sześć zeszytów). 
3 Narodziny socjologii są tutaj najlepszym przykładem nauki powstałej na 
zamówienie społeczne. Por. J. S z c z e p a ń s k i : Socjologia. Warszawa 1967. 
4 Tłumaczono to rozmaicie: młodością nauk społecznych, osobliwościami przed
miotu, a zwłaszcza większym skomplikowaniem zjawisk społecznych. Rzadko 
zwracano uwagę na odmienności działania w sferze przyrody i w sferze spo
łecznej. 
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wartości tych nauk, nie powoduje jednak zasadniczej zmiany spo
łecznych oczekiwań pod ich adresem — dostarczania naukowej 
podbudowy działania w sferze społecznej. 

Wykorzystanie nauki w praktyce społecznej różni się pod wielo
ma względami od wykorzystania nauki dla przekształcania przyro
dy. Jedną z najistotniejszych, a zapewne najważniejszą różnicą jest 
zależność możliwości zastosowań nauk społecznych od ustroju spo
łeczno-politycznego. W ustroju kapitalistycznym na przeszkodzie 
w szerokim wykorzystaniu nauk społecznych staje anarchia produk
cji, która sprawia, że zasada racjonalnego gospodarowania stosuje 
się jedynie do poszczególnych samodzielnych producentów, a nie 
do całego systemu gospodarczego 5. Podobnie w innych dziedzinach 
życia społecznego konflikt strukturalny wynikający z antagonisty cz-
nego podziału klasowego znacznie ogranicza możliwości planowego 
przekształcania rzeczywistości. 

Ustrój socjalistyczny, likwidując własność prywatną, a tym sa
mym wielość konkurujących podmiotów działania społecznego, stwo
rzył — po raz pierwszy w historii ludzkości — szansę planowego 
kształtowania całokształtu zjawisk społecznych. „Uzyskaliśmy te 
raz — pisał w 1923 roku Lenin — dosyć rzadką w historii sposob
ność ustalania terminów niezbędnych dla dokonania zasadniczych 
przeobrażeń społecznych i widzimy teraz jasno, co można zrobić 
w ciągu pięciu lat, a do czego są potrzebne znacznie dłuższe ter
miny" 6. 

Podstawą, która społeczeństwu socjalistycznemu umożliwia „usta
lanie terminów niezbędnych dla dokonania zasadniczych przeobrażeń 
społecznych" jest uspołecznienie środków produkcji, a co za tym na
stępuje — stworzenie organizacji politycznej nowego typu, O' ogrom
nych uprawnieniach i możliwościach działania. Ale to ustalanie ter
minów nie jest możliwe bez współudziału nauki — dostarczającej 
wiedzy o obiektywnych prawidłowościach rozwoju społecznego, kon
kretnych procesach społecznych oraz o mechanizmach postępowania 
ludzkiego. Toteż pole zastosowań nauk społecznych jest tutaj o wiele 
większe, niż jest to możliwe w ustroju kapitalistycznym, nawet w je
go współczesnej monopolistycznej formie. Odpowiednio większa jest 
też odpowiedzialność tych nauk wobec społeczeństwa — nie tylko za 
niesłuszne lub chybione propozycje, ale także za brak propozycji. Za
daniem nauki w społeczeństwie socjalistycznym jest przecież nie tyle 
objaśnianie czy usprawiedliwianie rzeczywistości, lecz — odwołując 
się do tezy Marksa o Feuerbachu — jej zmiana. Świadomość tych 
zadań jest powszechna w środowisku naukowym, stąd tak często 
spotykamy się z naukową refleksją nad wartością społeczną upra
wianych dyscyplin, hamulcami i motorami wykorzystania ich do
robku w praktyce, sposobami rozszerzenia zakresu zastosowań 7. 

5 Zob. O. L a n g e : Ekonomia polityczna. T. 1. Warszawa 1959, s. 153. 
6 W. I. L e n i n : Dzieła. T. 33. Warszawa 1950, s. 501. 
7 Poza wymienioną w przypisie 2. ankietą Wydziału I PAN wskażmy przy
kładowo na zbiór referatów z konferencji naukowej „Stosowanie nauk spo
łecznych w praktyce", wydany pod redakcją A. P o d g ó r e c k i e g o i J. Ku
b i n a w 1973 r. przez Ossolineum. 
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Prasoznawstwo socjalistyczne także jest świadome społecznych 
oczekiwań. Ono również podejmuje refleksję nad relacją nauka-pra-
ktyka społeczna8. W miarę bowiem jak powiększa się dorobek 
naukowy prasoznawstwa, doskonali praktyka prasowa, rośnie po
trzeba systematycznego uprawiania takiej refleksji jako wytycz
nej dla lepszego, mądrzejszego wykorzystania praktycznych walo
rów wiedzy naukowej. Prasoznawstwo jednak, niezależnie od pew
nych swoich osobliwości, jest jedną z gałęzi nauk społecznych. Tak 
jak jego poziom teoretyczny i metodologiczny jest warunkowany 
przez ogólny poziom nauk społecznych, tak i problemy praktycznego 
wykorzystania wiedzy prasoznawczej są w wielu wypadkach analo
giczne do problemów stosowania nauk społecznych w praktyce. Wy
pada zatem rozpocząć refleksję o użyteczności prasoznawstwa od 
spraw najogólniejszych, które stosują się do wszystkich dyscyplin 
społecznych. Dopiero potem można konkretyzować problemy, ale już 
w perspektywie problematyki całościowej — praktycznego wyko
rzystania wiedzy naukowej. 

Model dyrektywny wykorzystania nauki w praktyce 

Głosząc postulat wykorzystania nauki w praktyce, na ogól twier
dzi się, iż wiedza naukowa ma dostarczać wskazówek (dyrektyw) 
działania, do których winna się stosować praktyka. Uważa się rów
nież, iż na tym właśnie polega zastosowanie praktyczne wszelkich 
nauk, zarówno przyrodniczych, jak i społecznych. W takim określe
niu relacji nauka-praktyka kryją się dwa postulaty: a) praktyka 
społeczna winna się opierać na dyrektywach mających swą podbu
dowę w nauce, oraz b) nauka — jeśli ma mieć walor praktyczny — 
winna dostarczać dyrektyw działania9. 

Te dwa postulaty, z których pierwszy można nazwać postulatem 
naukowości praktyki, a drugi — praktyczności teorii, stanowią za
łożenia modelu wykorzystania nauki, który nazwiemy modelem dy
rektywnym. Łącznikiem między praktyką a nauką jest tutaj spe
cyficzna wypowiedź — dyrektywa -praktyczna. Przez dyrektywę 
praktyczną rozumie się na ogół zgodnie wszelkie wskazanie środ
ków do danego celu 10. Najkrótsza forma dyrektywy tego typu brzmi 
zatem: „jeśli pragniesz C, działaj w sposób D", przy czym w domy
śle pozostaje co najmniej określenie: a) warunków działania (na ogół 
zakłada się „normalność" warunków) oraz b) możliwości wykonania 
zalecenia. 

8 W Zeszytach Prasoznawczych tematykę tę podejmował A. D e l o r m e 
w artykule: Z problematyki stosunków „badacze-praktycy" (1970 nr 1) oraz 
W. M a s ł o w s k i w artykule: Niektóre sytuacje konfliktowe w procesie ma
sowego przekazu (1970 nr 3). 
9 P. S z t o m p k a (O złudności dylematu: teoria czy praktyka. W: Stosowa
nie nauk społecznych ..., op. cit., s. 109) przedstawia dodatkowe dwa założenia, 
lecz w istocie są one jedynie modyfikacją wymienionych tu postulatów. 
19 E. L e n i e w i c z: Dyrektywy praktyczne. Konstrukcja i uzasadnianie. War
szawa 1971, s. 8. 
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Przyjmuje się, że dyrektywa praktyczna jako taka nie jest ani 
prawdziwa, ani fałszywa, lecz jedynie skuteczna lub nieskuteczna. 
Może natomiast być bądź nie być uzasadniona naukowo. W tym 
pierwszym wypadku wynika ze stwierdzenia związku między dzia
łaniem D a celem С и . Najlepszą podstawą dla formułowania dy
rektyw praktycznych są zdania przyczynowe, stwierdzające, iż С 
jest skutkiem działania D. Dyrektywy praktyczne opierają się rów
nież na stwierdzeniach innego typu — prawach probabilistycznych 
oraz twierdzeniach anankastycznych, tzn. stwierdzających warunki 
konieczne dla wystąpienia określonego zjawiska12 . Mimo tej róż
nicy większość teoretyków uznaje prostotę, wręcz mechaniczność 
przekształcania twierdzeń w dyrektywy1 3 . Skoro prawdziwa jest 
implikacja „jeśli D, to C", tym samym uzasadniona jest dyrektywa 
praktyczna „chcesz C, działaj w sposób D". Niektórzy wzbogacają 
ten schemat przekształcania twierdzeń w dyrektywy o dodatkowe 
tezy i stwierdzenia, ale i dla nich przejście od twierdzeń do dyrek
tyw daje się ująć w postaci algorytmu 14. 

Model dyrektywny pozostaje w zgodzie z oczekiwaniami prakty
ki, jak i życzeniami naukowców. Oferuje bowiem praktyce to, czego 
żąda — wskazówki działania; pozwala jednocześnie rozwijać w nau
ce te, co zawsze były przez naukowców cenione najwyżej — teorie. 
Tym samym usprawiedliwia tych teoretyków, którzy zamykając się 
w swej wieży z kości słoniowej usprawiedliwiają swoje postępowa
nie, tłumacząc jak Boltzmann, iż „nie ma nic bardziej praktycznego, 
niż dobra teoria". Odpowiada także tym praktykom, którzy ocze
kują od nauki konkretnej receptury i wskazówek dla konkretnych 
działań i decyzji. Zwalnia ich przy tym od obowiązku samodzielnej 
refleksji nad swym zawodowym postępowaniem, obciążając nim 
naukowca. Model dyrektywny pozostaje także w zgodzie ze zdro
wym rozsądkiem — cóż lepszego może dostarczać wiedza nauko
wa jak niezawodne dyrektywy działania? 

Mimo swej oczywistości i popularności model dyrektywny nie 
nadaje się do doskonalenia relacji nauka—praktyka społeczna. Moż
na nawet twierdzić, że nie nadaje się do wyjaśnienia zastosowań 
praktycznych nauk przyrodniczych. I tam bowiem droga od teorii 
do praktyki jest znacznie dłuższa, a przede wszystkim wcale nie 
bezpośrednia, jakby to sugerował model dyrektywny. 

11 Opiera się zatem na implikacji „jeśli D, to C", przy czym w domyśle przy
najmniej określone są warunki prawdziwości tej implikacji. 
12 Prawdziwość stwierdzenia anankastycznego, warunkując zasadność dyrek
tywy z niego wywodliwej, nie przesądza jednak o realizacji celu. Przj-kład: 
jeśli nie nastąpi zwiększenie nakładu, nie nastąpi istotne zwiększenie czytel
nictwa (twierdzenie anankastyczne), a zatem: jeśli chcesz zwiększyć czytel
nictwo, zwiększaj nakład (dyrektywa praktyczna). W tym wypadku dyrekty
wa podaje jedynie warunek konieczny, lecz nie wystarczający do realizacji 
założonego celu. Jest więc słuszna, ale nie w pełni skuteczna. 
18 Zwłaszcza A. Pod g ó r ę с ki. (Zob. Patologia życia społecznego. Warszawa 
1969, s. 382—383). 
14 Zob. P. S z t o m p k a : Op. cit., s. 113—114. 
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Jedność myślenia i działania 

Podstawowy zarzut, jaki można sformułować wobec modelu dy
rektywnego, dotyczy oderwania myślenia teoretycznego od działa
nia praktycznego. Jes t on bowiem wyrazem poglądu, który Ryle 
nazwał mianem „mitu intelektualistycznego", rozdzielającego dzia
łanie od myślenia. „Robić coś, myśląc o tym, co się robi, to zna
czy — wedle tego mitu — robić zawsze dwie rzeczy: rozważać sto
sowne twierdzenia lub przepisy, oraz realizować to, co one zale
cają. Najpierw teorią, potem praktyką" 15. 

W rzeczywistości jednak jest inaczej: skuteczna praktyka wy
przedza własną teorię. Dopiero wówczas możemy sformułować pew
ne uogólnienia, gdy istnieje praktyczna podstawa w rzeczywistości, 
czy to przyrodniczej, czy to społecznej. Nie jest również tak, aby 
zawsze myślenie poprzedzało działanie, przeciwnie, regułą jest, że 
planuje się tylko cele kierunkowe, natomiast realizuje je w kon
kretnym działaniu, w którym myślenie jest nieodłącznym składni
kiem 16. Zresztą sama nauka jest przecież formą działalności prak
tycznej, a konstruowanie teorii jest praktyczną czynnością naukow
ca. Może ona być uprawiana lepiej czy gorzej, ale przecież nie jest 
tak, by opierała się tylko na wcześniej ustalonych regułach. Wów
czas bowiem i one — wedle modelu dyrektywnego — musiałyby 
się opierać na innych regułach, t j . zasadach konstrukcji teorii nau
kowych. A te z kolei na jeszcze innych regułach teoretycznych i tak 
ad infinitum 17. Przełamanie tego błędnego koła jest możliwe tylko 
przy zerwaniu ze schematem: teoria—dyrektywy—praktyka i przy
jęciu tezy, że teoria powstaje jako uogólnienie praktyki, jest przez 
nią weryfikowana i wzbogacana. 

Ale przecież model dyrektywny opiera się na innych jeszcze upro
szczeniach i zniekształceniach. Przy konstruowaniu dyrektyw trzeba 
również wziąć pod uwagę możliwość równoczesnego działania kilku 
sił (podmiotów działania) skierowanych na ten sam obiekt. W sferze 
przyrody nie ma to większego znaczenia, gdyż rzadko się zdarza, 
by ten sam obiekt był przedmiotem manipulacji ze strony różnych 
świadomych podmiotów (ludzi), które rodziłyby przeciwstawne lub 
przeciwne efekty. Taka sytuacja występowałaby, gdyby na tym 
samym polu chciano równocześnie uprawiać różne rośliny i osiągać 
maksymalny plon z każdej z nich. W sferze społecznej natomiast 
regułą jest oddziaływanie różnych podmiotów na te same obiekty, 
przy czym albo ich cele są przeciwstawne (w najlepszym wypad
ku tylko różne), albo środki działania, które podejmują, mają także 
uboczne konsekwencje wzajemnie przeciwstawne (w najlepszym 
wypadku przeciwne lub różne). W życiu społecznym działania za
lecane przez naukę — wedle modelu dyrektywnego — są często nie
skuteczne z powodu konfliktowości różnych oddziaływań, albo też — 

15 G. R y l e : Czym jest umysł? Warszawa 1970, s. 68. 
16 Oczywiście należy odróżniać myślenie teoretyczne od myślenia praktyczne
go (w działaniu). Ryle zwraca uwagę na różnicę między „wiedzą, że" (know 
that), deskryptywną, a „wiedzą, jak" (know how), praktyczną. 
17 Argument zaczerpnąłem od G. R y l e ' a : Op. cit., s. 70. 
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świadoma tej konfliktowości — nauka nie potrafi podać dyrektyw 
osiągania zamierzonych celów 18. 

Nie można też pominąć faktu, że środki realizacji celów społecz
nych podlegają ocenie społecznej, przy czym nawet dla najwyżej 
ocenianych celów nie można zalecać środków, które spotykają się 
z moralną dezaprobatą. W dziedzinie przyrody taka sytuacja zdarza 
się wyjątkowo, właściwie tylko wówczas, gdy działania przyrodnika 
mają konsekwencje dla życia społecznego, a więc nabierają waloru 
społecznego19. 

Wątpliwości nasuwa także prostota przejścia od twierdzeń nauko
wych do dyrektyw praktycznych. Wszystkie przykłady, jakie podają 
zwolennicy modelu dyrektywnego, opierają się na przekształceniach 
nie twierdzeń naukowych, ale raczej uogólnień doświadczenia prak
tycznego, typu: „Jeśli chcesz, aby dom nadawał się do zamieszka
nia, musisz go ogrzać" 20. Gdyby próbować znaleźć przykład z auten
tycznej praktyki naukowej, to wówczas okazałoby się, że wszelka 
dyrektywa praktyczna opiera się nie na jednym, lecz na wielu róż
nych twierdzeniach, zdaniach opisowych oraz założeniach, przy czym 
nie sposób określić zasad wywodzenia z danej teorii (twierdzenia) 
dyrektyw praktycznych. Konstruowanie dyrektyw jest bowiem pro
cesem twórczym, którego wynik zależy w dużej mierze od pomy
słowości, zdolności, a nawet szczęścia badacza. Nauki przyrodnicze 
zapewniły sobie pomost między teorią a praktyką dzięki technolo
giom szczegółowym, tzn. kompleksom odpowiednio dobranych wy
cinków różnych dyscyplin, które łącznie stanowią podstawę dla dy
rektyw praktycznych 21. 

Dyrektywa praktyczna dopiero wówczas w pełni zasługuje na 
miano praktycznej, gdy działanie, które wskazuje, jest możliwe do 
realizacji. To jednak zależy od możliwości podmiotu działającego 
(co dla jednego praktyka jest możliwe dla wykonania, to często nie 
jest możliwe dla innego), a także od osiągniętego poziomu naukowe
go w zakresie wiedzy o wywoływaniu określonych działań. Często 
dyrektywa praktyczna wymaga uzupełnienia przez inną (niejako dru
giego stopnia), bez której pozostaje bezużyteczna22 . A priori — t j . 
bez odniesienia do konkretnej sytuacji działającego podmiotu i osiąg
niętego poziomu wiedzy technologicznej — nie da się określić, czy 
coś jest dla praktyka dyrektywą racjonalną, czy też nie jest2 3 . 

18 Zob. S. N o w a k : Metodologiczne problemy teorii wychowania pojętej jako 
nauka praktyczna. W: H. M u s z y ń s k i (red.): Metodologiczne problemy pe
dagogiki. Warszawa 1967. 
19 Obecnie jednak zdarza się to coraz częściej, oddziaływanie człowieka na 
przyrodę pociąga za sobą zmiany środowiska naturalnego w skali wcześniej 
niespotykanej. 
£0 G. H. v o n W r i g h t : Norm and Action. New York 1963, s. 9. 
21 R. I n g a r d e n : U podstaw teorii poznania. T. 1. Warszawa 1971. 
22 Praktyka opiera się na ogół nie na jednej dyrektywie, lecz na pewnych 
kompleksach dyrektyw, tj. zazębiających się ciągach warunków koniecznych 
i wystarczających, praw probabilistycznych, twierdzeń anankastycznych itp. 
23 Dyrektywa racjonalna, tu: taka, która zaleca działanie możliwe do wyko
nania i prowadzące do założonego celu. 



14 TOMASZ GOBAN-KLAS 

Model partnerski 

Model dyrektywny obciążony jest zbyt wieloma wadami, nie na
daje się zatem na podstawę relacji nauka — praktyka społeczna. 
Najlepszym tego dowodem jest aktualny układ stosunków między 
nauką ,a praktyką. Jak bowiem stwierdza A. Podgórecki na podsta
wie ankiety rozpisanej wśród socjologów na temat praktycznych za
stosowań wiedzy socjologicznej: ,,nie zanotowano prawie wcale re
komendacji, które by wynikały wprost z jakichś teorii socjologicz
nych" 24. 

Zaproponować zatem należy alternatywne ujęcie problemu. Za 
punkt wyjścia przyjąć należy dialektyczną tezę : od praktyki do teorii 
i z powrotem do praktyki 25. Nie ma tutaj linearności modelu dyrek
tywnego, przeciwnie — proces wdrażania nauki do praktyki ujmuje 
się jako proces właśnie, jako rozwijający się w czasie ciąg: od prak
tyki do teorii i z powrotem do lepszej praktyki. Model ten ma postać 
spiralną, akcentując w ten sposób, iż ani teoria, ani praktyka nie jest 
raz na zawsze ustalona, lecz przeciwnie, iż jest w stadium stałego do
skonalenia. Tym samym model ten nie wprowadza linii demarkacyj-
nej między praktykiem a teoretykiem, traktując ich nie jako zlece
niodawcę i klienta, lecz jako partnerów w procesie zmieniania rze
czywistości społecznej. Istnieje między nimi podział zadań, odpowie
dzialności i metod działania, oczywiście także i zainteresowań, uzdol
nień i temperamentu. Nie jest jednak tak, iż jeden dysponuje wy
łącznie władzą, a drugi — wiedzą. Model ten zakłada także wzajem
ną zależność teorii i praktyki, twierdzi bowiem, że „bez rewolucyjnej 
teorii nie jest również możliwy ruch rewolucyjny" 26. 

W modelu tym udział nauki nie kończy się na zbudowaniu teorii, 
ani też na wskazywaniu dyrektyw. Model ten przyjmuje, że głównym 
celem nauki jest ułatwienie orientacji w otaczającym świecie, co jest 
przecież koniecznym (choć niewystarczającym) warunkiem skutecz
nego działania. Model ten nie fetyszyzuje tych twierdzeń, które me
chanicznie dają się przekształcać w dyrektywy, ale przypisuje walor 
praktyczny wszelkim zdaniom zweryfikowanym metodami nauko
wymi, które mogą stanowić punkty odniesienia w działaniu prak
tycznym. Dostrzega zatem użyteczność zdań o przyszłości (co się 
zdarzy, choć nie zawsze mamy na to wpływ)27, jak również zdań opi
sujących rzeczywistość aktualną i przeszłą. Punktem odniesienia są 
tutaj potrzeby informacyjne praktyków i odpowiednio do tych po
trzeb dostosowane stwierdzenia (niezależnie od tego, czy będą to 
zdania ściśle ogólne, czy generalizacje historyczne, prognozy, opisy 
warunków działania, stopnia realizacji celu, wskazania technologicz
ne itp.). 
24 A. P o d g ó r e c k i : Patologia życia społecznego. Warszawa 1969, s. 382 i n. 
25 W. I. L e n i n : Zeszyty Filozoficzne. Dzieła. T. 38, s. 144. 
28 W. I. L e n i n : Co robić. Dzieła. T. 5. s. 404. 
27 Klasycznym przykładem mogą tu być praktyczne konsekwencje posiadania 
wiedzy astronomicznej, która przecież w świetle założeń modelu dyrektywnego 
nie ma żadnych walorów praktycznych (nie możemy manipulować środkami 
wywołującymi określone skutki). 
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Przejście od teorii do praktyki jest w tym modelu zależne od mo
tywacji, umiejętności i możliwości działania zarówno teoretyka, jak 
i praktyka. Jak słusznie zauważa Bogdan Suchodolski: „Hasło wią
zania teorii z praktyką nie jest dyrektywą wystarczającą. Nie samo 
bowiem powiązanie jest ważne. Wszystko zależy od tego, jaka jest 
teoria i jaka jest praktyka, które mają być wiązane". I dalej wyja
śnia: „Istnieją sytuacje, w których powiązanie teorii z praktyką do
konuje się na szczeblu niskim intelektualnie; staje się ono wówczas 
czynnikiem stabilizacji istniejącego układu. Teoria w tych warunkach 
jest właściwie tylko bądź powtórzeniem dawniejszych uogólnień, 
bądź prostym opisem rzeczywistości (...) Praktyka w tych warunkach 
jest po prostu rutyną, w której wszystko się powtarza; powtarzalność 
stanowi rękojmię jej słuszności i trwałości. Licha teoria zyskuje 
w ten sposób potwierdzenie w przestarzałej praktyce, a staroświecka 
praktyka ogranicza śmielsze horyzonty teorii. Przełamanie tego błęd
nego koła jest możliwe dzięki rewolucyjności teorii oraz dzięki no
watorstwu praktyki" 28. 

Ten model stosunku „nauka — praktyka" odchodzi od technokra
tycznego pojmowania zadań nauki, jako wyłącznie narzędzia wskazy
wania środków do danych celów, co charakteryzowało model dyrek
tywny. Zajmuje ,się on również oceną moralną celów i środków ich 
osiągania, wprowadza zatem perspektywę humanistyczną. Stąd waż
nym zadaniem teoretyka jest analiza aksjologiczna badanego pro
blemu. Jakkolwiek cel jest elementem istotnym, to sam nie wystar
cza dla wyznaczenia działania. Potrzebne jest określenie warunków, 
w jakich może być zrealizowany. Stosunek między celem a wa
runkami wyznacza zadanie, które ma zostać rozwiązane29 . Oczy
wiście ,nie każde zadanie ma właściwe rozwiązanie. Stąd współpraca 
naukowca z praktykiem winna objąć również problem realizacji celu, 
a gdy się okaże, iż w danych warunkach nie jest on do zrealizowania, 
gotowości zmiany warunków. Zdarza się, że praktyk formułuje swój 
cel zbyt ogólnie, wówczas pomoc naukowca polega na analizie różno
rodnych parametrów, aby minimalizować przeciwieństwa oraz wy
kluczyć sprzeczności między celami cząstkowymi czy etapowymi. 

Warunki działania także wymagają naukowej analizy, nie są one 
raz na zawsze dane i niezmienne. Mamy zatem do czynienia z dialek-
tyką kształtowania warunków, działania oraz celu. Te elementy są 
ze sobą dynamicznie powiązane i nie można relacji między nimi 
usztywniać, przypisując stałość któremukolwiek z nich. 

W tym modelu, który najlepiej można nazwać modelem partner
skim, działanie ludzkie pojmuje się jako złożoną, wysokozorganizo-
waną i świadomą praktykę społeczną, tak działacza praktycznego, jak 
i działacza teoretycznego (wedle określenia F. Bujaka). Powodzenie 
tej działalności zależy od wiedzy, siły pobudek, realności celów, ak
tualnego stanu warunków i możliwości ich zmiany, moralnej i tech
nologicznej wartości dyrektyw praktycznych, umiejętności współpra
cy praktyka i teoretyka. Nie ma tu mowy o wyprowadzaniu dyrek-
28 B. S u c h o d o l s k i : Sprawność i wolność. W: Stosowanie nauk społecz
nych... (op. cit.), s. 12. 
29 S. R u b i n s t e i n : Podstawy psychologii ogólnej. Warszawa 1964, s. 716. 
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tyw praktycznych z teorii, chociaż oczywiście teoria stanowi podbu
dowę formułowanych przez naukowca rekomendacji. 

Model partnerski stanowi realizację postulatu „intelektualizacji 
praktyki" w sensie, w jakim pojmuje go Bogdan Suchodolski30. Nie 
oferuje recept działania, choć być może przeciętny praktyk je wła
śnie ceni najbardziej31. Nie nadaje się też do buchalteryjnego rozli
czania z efektów osiąganych przez aplikację pojedynczych „wnio
sków praktycznych". Stanowi natomiast podstawę dla unaukowienia 
praktyki, między innymi przez przebudowę świadomości współtwór
ców procesów społecznych. Wiemy przecież od czasów Marksa, że 
„i teoria staje się potęgą materialną, skoro porywa za sobą masy" 32. 
Wielekroć najważniejsze zalecenia wynikające z teorii nie dają się 
zastosować w praktyce społecznej inaczej, jak przez upowszechnie
nie teorii. Stąd na zagadnienie upowszechniania wyników badań 
nauk społecznych trzeba patrzeć inaczej, niż na popularyzację wy
ników badań przyrodniczych. W przeciwieństwie do nauk przyrod
niczych, już samo tylko nauczenie praktyków społecznych zasad nau
kowej analizy tego wycinka rzeczywistości, którą współkształtują, 
ma wybitny walor dla doskonalenia ich działania. A przecież ka
tegorii praktyków nie można ograniczać do wąskiej grupy decyden
tów o najwyższych uprawnieniach. 

Prasoznawstwo jako dyscyplina praktycznie ukierunkowana 

Wiedza o prasie (obecnie również wiedza o radiu i telewizji) na
leży do tych dyscyplin nauk społecznych, które zrodziło zapotrzebo
wanie praktyczne. Jej rozwój od połowy XIX wieku pozostawał pod 
wyraźnym wpływem aktualnych problemów praktyki wydawniczo-
-redakcyjnej, dydaktyki dziennikarskiej oraz zorganizowanej dzia
łalności politycznej. Wyróżniały się wśród nich zagadnienia prawnej 
reglamentacji prasy: zakresu jej ustawowej wolności, prawa autor-
80 „Ważnym zjawiskiem w tej dziedzinie jest fakt, że historycznie uformowane 
przeciwieństwo między tzw. teoretykami a praktykami traci dziś swą ostrość. 
Jeszcze do niedawna można było dosyć wyraźnie rozróżnić tych, którzy zaj
mowali się badaniami teoretycznymi i tych, którzy prowadzili praktyczną dzia
łalność zawodową. (...) Ale dziś coraz częściej zaliczanie ludzi do> jednej z obu 
grup dokonuje się raczej ze względu na różny charakter instytucji, w których 
pracują, niż ze względu na samą pracę, jaką prowadzą. Instytucje te mają 
zaś coraz częściej charakter mieszany, teoretyczno-praktyczny. Głównym za
daniem wielu z nich jest właśnie likwidacja rozdziału teorii i praktyki, stwa
rzanie zintegrowanego modelu poznawania i przekształcania rzeczywistości". 
B. S u c h o d o l s k i : Op. cit., s. 10. 
31 Zwraca na to uwagę wielu badaczy zajmujących się problemem wykorzy
stania nauki w praktyce. Wybitny prakseolog J. Z i e l e n i e w s k i w dy
skusji na specjalnie zorganizowanej konferencji stwierdzał: „A czego żądają 
od nas praktycy, działacze? Nie chcą ogólnych zdań, ale chcą recept. Chcą, 
żeby im powiedzieć konkretnie w tym jak gdyby sensie: jeśli masz uszyć 
buty, to masz tak a tak trzymać szydło. Niestety, przejścia od zdań praktycz
nych ogólnie sformułowanych do takich wytycznych skonkretyzowanych do 
poszczególnych wypadków, prawie że nie ma". (Prakseologia 1968 nr 28, s. 95). 
32 K. M a r k s , F. E n g e l s : Wybrane zagadnienia filozoficzne 1844—1846. War
szawa 1949, s. 24. 
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skiego oraz ochrony dóbr osobistych. Co najmniej równie ważne były 
sprawy redakcyjno-techniczne: formatu, koloru, szaty graficznej. 
Osobną, choć pochodną kategorię stanowiły treści i formy kształce
nia zawodowego pracowników prasy, szczególnie dziennikarzy 33. 

Późniejszy rozwój prasy masowej, już w XX stuleciu, zwiększył 
znaczenie dawnych problemów i przysporzył zupełnie nowych. Wiel
kiej wagi nabrały studia nad czytelnictwem, gdyż posiadały decydu
jące znaczenie dla trafnego adresowania reklam handlowych, z któ
rych przecież pochodzi lwia część dochodów współczesnej prasy ka
pitalistycznej. Chęć maksymalizacji zysku stymulowała także bada
nia nad upodobaniami rzeczywistych i potencjalnych czytelników. 
Doskonalenie aparatu kapitalistycznej propagandy również obficie 
korzystało z analiz struktury publiczności oraz recepcji materiałów 
prasowych. Nic dziwnego, że w krajach kapitalistycznych sieć pla
cówek prasoznawczych rozwinięta została na olbrzymią skalę, a prze
cież trudno założyć, iż ich sponsorzy wydają pieniądze na darmo3 4 . 

Powstanie ,na początku naszego wieku prasy nowego typu, prasy 
leninowskiej, stworzyło zupełnie nowe problemy praktyczne i zapo
trzebowania badawcze. Wybijały się wśród nich potrzeby analizy za
wartości prasy i oddziaływania gazet pod kątem realizacji nałożonych 
na nią zadań politycznych. Główne zadanie socjalistycznego praso-
znawstwa sformułował Lenin, wskazując: „Nie jest dla nas sprawą 
obojętną, gdzie i jak rozchodzi się nasza gazeta. Dla nas rzeczą naj 
ważniejszą jest w i e d z i e ć , czy służy ona rzeczywiście oświece
niu i zespoleniu przodującej klasy..., t j . klasy robotniczej" 35. Mimo 
braku wykwalifikowanych kadr i trudności ekonomicznych, pierwsze 
badania prasoznawcze podjęto wkrótce po zwycięstwie Rewolucji 
Październikowej. Ich przedmiotem obok elementarnych analiz za
wartości, stały się nowe zjawiska w organizacji pracy redakcji (ruch 
robotniczo-chłopskich korespondentów), listy do redakcji itp.36. W la
tach późniejszych narastającego woluntaryzmu w kierowaniu proce
sami społecznymi te badania zanikły. Ich renesans i szybki rozwój 
nastąpił po powrocie do przestrzegania leninowskich wskazań 
o obiektywnych prawidłowościach rozwoju społeczeństwa socjali
stycznego. 

W rozwoju marksistowskich badań prasoznawczych niemałe zasłu
gi ma nauka polska. Jeszcze w połowie lat pięćdziesiątych podjęto 
w naszym kraju pierwsze badania ukierunkowane na doskonalenie 
praktyki prasowej. W latach sześćdziesiątych dorobek ich był tak 
znaczny, iż można się było pokusić o uogólnienie zebranych doświad
czeń. Pierwszą taką próbę podjęła Irena Tetelowska, ówcześnie dy
rektor Ośrodka Badań Prasoznawczych, przygotowując rozprawę 
83 Zob. M. K a f e l : Prasoznawstwo. Wyd. II, Warszawa 1969, s. 29—41. 
34 Np. w RFN istnieje ponad 100 komercjalnych placówek badawczych, nie 
licząc kilkunastu uniwersyteckich wydziałów, instytutów lub sekcji, które 
czerpią fundusze z instytucji prywatnych. Zob. W. P i s a r e k : Badania nad 
komunikowaniem masowym w RFN i Berlinie Zachodnim. Zeszyty Praso
znawcze 1974 nr 4, s. 43. 
35 W. I. L e n i n : Coś niecoś o wynikach i faktach. Dzieła, T. 19, s. 42. 
36 Zob.: Prasa ZSRR w świetle badań radzieckich prasozmawców. Materiały 
OBP, zeszyt 21. Kraków 1973. 
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,,Wiedza ,o prasie — nauka społecznie zaangażowana", w której za
warła program prasoznawstwa jako dyscypliny zorientowanej prak
tycznie 37. Wiele jej stwierdzeń do- dzisiaj zachowało aktualność, 
a w kilku wypadkach inne nauki społeczne dopiero obecnie dochodzą 
do podobnych wniosków. Przypomnijmy przeto najważniejsze myśli 
autorki, traktując je jako punkt wyjścia przy analizie przydatności 
wiedzy prasoznawczej dla praktyki prasowej. 

„Instytucja naukowa — pisała Tetelowska — służąca swym dorob
kiem praktyce g r o m a d z i określony, w określony sposób w y-
s e l e k c j o n o w a n y z a s ó b w i e d z y , która obok tego, że 
jest autentyczną wiedzą naukową, jest również (czy może być) wy
korzystywana w celu usprawnienia działania społecznego i którą, 
z tego właśnie względu, zalicza się do tzw. nauk stosowanych. Słu
żebność jej polega przede wszystkim na tym, że zaspokaja — na dro
dze świadomego d o b o r u i h i e r a r c h i z a c j i tematów ba
dawczych — praktyczną potrzebę orientacji w ściśle wyznaczonym 
zakresie, a pomija gromadzenie tej, która nie może być ani bezpo
średnio, ani pośrednio wykorzystana w działaniu prasowo-wydawni-
czym, jak np. zbyt odległa historia zjawisk czy ogólne dzieje danego 
wycinka wiedzy ludzkiej" 38. 

Oczywiście nie każdy rodzaj wiedzy naukowej okazuje się jedna
kowo przydatny w działaniu. Tetelowska przedstawia w ,swej roz
prawie szeroką, jednocześnie teoretycznie i praktycznie ukierunko
waną koncepcję uprawiania prasoznawstwa. Pisze bowiem: ,,Jeśliby 
więc rozszerzyć postawione na wstępie pytanie: co to znaczy, że na
sza nauka służy praktyce, i zapytać, czym ona jej służy, odpowiemy: 

1. wiedzą o tym, co jest lub zachodzi obecnie w określonym wy
cinku procesu masowego przekazu informacji (...); 

2. wiedzą ogólną o obiektywnych koniecznościach (...) Zadaniem 
instytucji naukowej jest przede wszystkim dostarczenie wiedzy 
ogólnej o skutkach oddziaływania (...) prasy na społeczeństwo; 

3. zaleceniami, jakie postępowanie w danej sytuacji jest wskazane. 
Jest to wiedza o charakterze technologicznym (...) Inaczej, jest 
to wdrażanie wniosków uzyskanych na drodze poznania sku
teczności danego działania ludzkiego w celu jego zmiany dla 
zwiększenia skuteczności" 39. 

Tak rozwijana wiedza naukowa prowadzi — używając słów Tete-
lowskiej — do tworzenia „szczególnego rodzaju t e c h n o l o g i i , 
k t ó r e j c e l e m j e s t s ł u ż e n i e r e a l i z o w a n i u p o t r z e b 
p r a k t y c z n y c h , o k r e ś l o n y c h p r z e z o b i e k t y w n e 
p o t r z e b y " 4 0 . O użyteczności badań decyduje zatem ich dostoso-
27 Rozprawa ta została przedstawiona na międzynarodowej konferencji zorga
nizowanej w 1966 r. z okazji X-lecia Ośrodka Badań Prasoznawczych, a po
tem wydrukowana w tomie „Społeczna użyteczność wiedzy o prasie" (OBP, 
Kraków 1967) oraz przedrukowana w zbiorze Autorki: Szkice prasoznawcze. 
OBP, Kraków 1972. Z tej ostatniej pozycji zaczerpnięto wszystkie niżej podane 
cytaty. 
38 I. T e t e l o w s k a : Op. cit., s. 75. 
39 Ibidem, s. 78—79. 
40 Ibidem, s. 81. 
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wanie do potrzeb informacyjnych praktyków prasowych, trudno bo
wiem oczekiwać, aby wiedzę rozwijaną bez troski o odczuwalne za
potrzebowanie społeczne mogło cechować praktyczne ukierunkowa
nie. Nie oznacza to bynajmniej, że taka wiedza nie może w przyszło
ści wykazać swej praktycznej przydatności. Historia obfituje w przy
kłady praktycznego wykorzystania nader abstrakcyjnych teorii. Nie
mniej, muszą one zostać dostosowane do potrzeb praktyki. 

Stąd Tetelowska podkreśla, że przy wyznaczaniu planu prac nau
kowych „Ośrodek przyjął bardzo określoną metodę postępowania: 
praktyka inspiruje tematy. Jako problemy badawcze formułuje je 
naukowiec, który również przeprowadza badania" 41. Jednak zazna
cza równocześnie: „Ze złożoności praktyki prasowo-wydawniczej wy
nika .różnorodność (...) potrzeb (w zakresie informacji naukowej — 
TG-K). Różnią się one tak co do jakości (tematyki), jak co do hierar
chii i stopnia ogólności 42. 

Kto jednak powinien decydować o hierarchii potrzeb w sytuacji, 
gdy — jak to zauważa Tetelowska: „Pojawia się nawet sytuacja koli
zyjnego widzenia potrzeb przez trzy typy podmiotów współdecydu
jących o procesie masowego przekazu" 43 (tj. dysponentów politycz
nych, wydawców, dziennikarzy — przyp. TG-K). Autorka uważa, że 
„decydujący głos w sprawie określenia hierarchii potrzeb badaw
czych przynależy centralnym dysponentom prasy z racji ich pozycji 
w procesie masowego przekazu i nauce z racji jej znajomości praw 
ogólnych o tym procesie" 44. 

Koncepcja Tetelowskiej wyrosła z doświadczeń placówki nauko
wo-badawczej, której była kierownikiem. Nie jest to tylko teoretycz
ne wyobrażenie, jak powinna wyglądać relacja nauka — praktyka, 
lecz próba aktywnego kształtowania tej relacji. Dzięki temu do dzi
siaj zachowała znaczną aktualność, a potwierdziło ją doświadczenie 
prasoznawstwa, jak i innych nauk społecznych, które miały począt
kowo związek z praktyką społeczną nieco luźniejszy. Warto konty
nuować idee Tetelowskiej, adaptując je do nowych warunków. 

Naczelny cel prasoznawstwa — doskonalenie polityki prasowej 

Dyscyplina naukowa, która pretenduje do rangi nauki praktycznej, 
winna wyraźnie określić swój cel zasadniczy. U Tetelowskiej został 
on jeszcze określony elementarnie, jako „ s ł u ż e n i e r e a l i z o w a 
n i u c e l ó w p r a k t y c z n y c h , o k r e ś l o n y c h p r z e z 
o b i e k t y w n e p o t r z e b y " 4 5 . Nie jest to jednak określenie za
dowalające, grozi bowiem nadmiernym rozproszeniem badań pra-
soznawczych, ich czysto instrumentalnym traktowaniem (ogranicze
niem do ekspertyz). Trudno się także zgodzić ze stwierdzeniem, że 
badania prasoznawcze powinny odpowiadać na wszelkie stawiane im 
41 Ibidem, s. 85. 42 Ibidem, s. 82. 43 Ibidem, s. 82. 44 Ibidem, s. 83. 45 Ibidem, s. 81. 
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pytania, bez względu na ich znaczenie i przesłanki wyboru. Jak 
twierdzą kompetentni autorzy, „mniemanie takie byłoby jednak nie
słuszne, bowiem najistotniejszym zadaniem badawczym jest wybór 
przedmiotu badań, następnie sprawdzenie celowości badania, na ko
niec właściwe sformułowanie zagadnienia" 46. 

Dla rozwijania wiedzy prasoznawczej niezbędne jest znalezienie 
bardziej zwartego zadania badawczego, niż tylko służenie celom 
praktycznym. Takim zadaniem — scalającym i organizującym pro
gramy badawcze — może być doskonalenie polityki prasowej, poj
mowanej jako działanie całego systemu prasowego. Wówczas naczel
nym celem prasoznawstwa byłoby dostarczanie informacji naukowej 
niezbędnej dla doskonalenia tej polityki, a kryteria wyboru tematów 
byłyby dwa: doniosłość aktualnych problemów tej polityki oraz po
trzeba ich naukowego rozeznania. Ocena przydatności praktycznej 
badań prasoznawczych jest wówczas całościowa — w jakiej mierze 
stanowią one podbudowę całej polityki prasowej, a nie tylko nie
których jej elementów. 

Skoro badania prasoznawcze mają być podporządkowane potrze
bom informacyjnym polityki prasowej, to należy najpierw określić 
przedmiot tej polityki, a następnie wskazać na jej zasadnicze ele
menty oraz podać zakres zagadnień wymagających naukowej analizy. 
Zacznijmy od przedstawienia przedmiotu polityki prasowej. 

Przez politykę prasową należy rozumieć ogół norm i zasad kieru
jących działaniem prasy na wszystkich szczeblach, poczynając od 
ogólnego kierownictwa politycznego, a kończąc na różnego typu po
ziomach wykonawczych. Jako złożone działanie społeczne może 
ona—dla celów analitycznych — zostać podzielona na dwa główne 
etapy: ustalania i wyznaczania celów polityki prasowej oraz ich rea
lizowania i osiągania47. 

Wyznaczanie celów polityki prasowej opiera się na przesłankach 
trojakiego rodzaju: zespole nadrzędny eh wartości, które ukierunko
wują działanie i stanowią jego cel perspektywiczny (przesłanka ideo
logiczna), istniejących potrzebach społecznych i jednostkowych (prze
słanka socjologiczna) oraz na istniejących warunkach (przesłanka rze
czowa). 

Wbrew potocznym mniemaniom, naukowa analiza jest potrzebna 
nie tylko przy wyznaczaniu środków działania, lecz również i jego 
celów. Na ogół bowiem cel perspektywiczny nie jest ściśle sprecyzo
wany, ale należy go dopiero wywieść z przyjętej ideologii, co winno 
następować zgodnie z zasadami metody naukowej. Stąd pry marnym 
zadaniem badań prasoznawczych jest ekspertyza aksjologiczna, tzn. 
określenie systemu wartości odnoszących się do zadań prasy a wyni
kających z ideologii marksistowsko-leninowskiej. Ekspertyza ta może 
dotyczyć różnych płaszczyzn relacji systemu wartości wobec rzeczy
wistości społecznej. Może chodzić o ustalenie relacji strukturalnej, tj. 
odniesienie do całego systemu społecznego; ideologicznej, tj. odniesie-
46 Z. W a s i u t y ń s k i , W. G a s p a r s k i : Zagadnienie przejścia od wyników 
prac badawczych do praktycznej realizacji w technice. Prakseologia 1968 nr 
28, s. 198. 
47 E. L e n i e w i c z . Op. cit., s. 104. 
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nie do ideologii społeczno-politycznej; społecznej, t j . odniesienie do 
społecznych oczekiwań i wzorów kultury; instytucjonalnej, t j . odnie
sienie do założonych celów instytucji prasowych 48. 

Zadania badacza nie kończą się na ekspertyzie aksjologicznej, win
na ją uzupełnić ekspertyza społecznych oczekiwań oraz ekspertyza 
warunków rzeczowych i instytucjonalnych, w jakich ma być reali
zowany cel. Samo wyznaczenie celu — na podstawie wymienionych 
tu przesłanek oraz odpowiadających im naukowych ekspertyz — nie 
jest zabiegiem mechanicznym; przeciwnie, wymaga wielkiej inwen
cji i dalekowzroczności, jeśli cel ma odpowiadać zarówno ideałom, 
jak potrzebom i warunkom. Stąd, choć ustalanie celów jest domeną 
działaczy, to współudział badaczy jest pożyteczny, a niekiedy i nie
zbędny. 

Główny jednak problem działania praktycznego, to nie samo wy
znaczanie celu, gdyż ma ono charakter czysto myślowy, ale jego 
realizacja. Politykę prasową należy ujmować w działaniu, tzn. przed
miotem badania winien być pełny proces realizacji założonych celów. 
Obejmuje on — poza ekspertyzą aksjologiczną — analizę organiza
cyjną systemu prasowego, analizę wytworów działania tego systemu 
oraz ich rzeczywistych efektów i konsekwencji. 

Na analizę organizacyjną systemu prasowego składa się kilka za
gadnień szczegółowych. Pierwsze z nich, to określenie struktury or
ganizacyjnej poszczególnych instytucji oraz całości systemu. Drugie, 
to analiza norm prawnych regulujących działanie całości, a zwłaszcza 
upowszechnianie określonych treści. Trzecie, to badanie realizatorów 
polityki prasowej — ich składu społecznego, kwalifikacji zawodo
wych, pozycji społecznej, wyobrażeń i motywacji. Wreszcie ostatnie, 
czwarte zagadnienie, to studia nad ekonomiką prasową, a przede 
wszystkim nad kosztami innowacji technologicznych. 

Analiza wytworów jest niezbędnym uzupełnieniem analizy organi
zacyjnej. Zmierza bowiem do ustalenia, jakiego typu treści są ma
sowo upowszechniane, a zwłaszcza — dla celów praktycznych — jak 
winny one być oceniane w świetle przyjętych kryteriów: politycz
nych, propagandowych, moralnych, kulturalnych, oświatowych, a r ty
stycznych. Na ogół realizowane działanie odbiega od stawianych 
przed nim wymagań, istotna jest przeto diagnoza, jakie są i skąd wy
nikły odchylenia, np. z niewiedzy realizatorów, ich nikłych kwali
fikacji zawodowych, odmiennych celów czy też stawiania przed ni
mi wieloznacznych lub nierealnych zadań. 

Ostatecznym celem socjalistycznego systemu prasowego jest — 
mówiąc najkrócej — kształtowanie świadomości społecznej. Toteż 
najważniejszym zadaniem szczegółowym badań prasoznawczych jest 
poznanie rzeczywistych efektów społecznego oddziaływania prze
kazów prasowych, a tego nie zdoła dać sama analiza zawartości. 
Uzupełnić ją musi analiza odbioru i recepcji tych treści. 

Wyróżniają się tu dwa zasadnicze problemy badawcze — analiza 
publiczności czytelniczej, w tym określenie jej składu i zasięgu spo-
48 Adaptuję tutaj (z pewnymi zmianami) klasyfikację Marii Ł o ś zapropono
waną w rozprawie „Social science expertise" (W: Current Research in Socio-
!ogy, pod red. M. S. A r c h e r . Paris 1974, s. 349—350). 
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łecznego, oraz analiza percepcji i recepcji społecznej, w tym określe
nie stopnia zauważania, poznawania i przyswajania treści prasowych. 
Są to wszystko problemy niezmiernie tcudne do empirycznego 
uchwycenia, niemniej nawet ich wstępne rozeznanie posiada wielki 
walor praktyczny. 

Analiza całościowa — tzn. pełnego procesu realizacji celu: od jego 
inicjacji do społecznych konsekwencji podjętych działań — pozwala 
w drodze konfrontacji zamierzeń i rezultatów, celów finalnych i eta
powych z aktualną sytuacją, określić stopień realizacji celu. Ma to 
wielkie znaczenie praktyczne, bowiem na ogół znamy go tylko w naj
większym przybliżeniu, często zresztą żywiąc mylne w tym wzglę
dzie przekonania. Diagnoza, jaką dają wymienione wyżej typy ana
lizy, stanowi punkt wyjścia dla terapii, proponowania środków do
skonalenia praktycznego działania. To jednak zadanie — w świetle 
założeń przyjętego tu modelu partnerskiego — wymaga ścisłego 
współdziałania naukowca i praktyka, zależy zatem od właściwego 
ułożenia stosunków między nimi. 

Badania prasoznawcze w świadomości praktyków prasowych 

Jak dotąd, przedstawiciele większości dyscyplin społecznych zgod
nie stwierdzają, iż „sporo jest racji w narzekaniu pracowników nauki 
na niedocenianie badań społecznych przez różne ogniwa naszej go
spodarki, aparatu państwowego i organizacji społecznych (...) Zda
rza się przy tym, że im niższy jest poziom kwalifikacji praktyków, 
tym więcej wysuwa się wątpliwości co do celowości i przydatności 
badań społecznych" 49. 

Badania prasoznawcze miały jednak — jak się wydaje — nieco 
więcej „szczęścia", niż inne dyscypliny społeczne. Ich rozwojowi to
warzyszyło aktywne zainteresowanie wszystkich kategorii prakty
ków, od dysponentów politycznych i wydawniczych, aż do szerego
wych dziennikarzy. Najlepszym dowodem stałego zainteresowania 
praktyki prasowej jest fakt, że — jak dotąd — badania prasoznawcze 
w systematyczny sposób są rozwijane jedynie w placówkach głów
nego wydawcy prasy polskiej — RSW „Prasa — Książka — Ruch". 
Mecenat ten przyczynił się nie tylko do znacznego — w skali kra
jów .socjalistycznych — rozkwitu tych badań, lecz stworzył sprzy
jającą atmosferę wobec idei praktycznych zastosowań wiedzy praso
znawcze] 50. Nie działo się to, rzecz jasna, w klimacie zmniejszonych 
wymagań, przeciwnie, raczej surowych sądów i ocen szczegółowych. 
Nauka rozwija się jednak lepiej w atmosferze większych społecznych 
oczekiwań, a uwagi krytyczne w ostatniej instancji okazują się sty
mulatorem praktycznych zastosowań51 . 
49 A. R a j k i e w i с z: Doświadczenia i postulaty w zakresie stosowania wy
ników nauk społecznych. W: Stosowanie nauk społecznych... (op. cit.), s. 66. 
гв Zob. T. G o b a n - K i a s: Ośrodek Badań Prasoznawczych RSW „Prasa-
Książka-Ruch". Kultura i Społeczeństwo 1974 nr 3, s. 225—237. 
51 W branżowym piśmie RSW „Prasa-Książka-Ruch" (obecnie Nasze Proble
my) tematyka prasoznawcze jest stale obecna. Wiele miejsca zajmuje prezen-
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O zapotrzebowaniu praktyków prasowych na informacje z zakresu 
prasoznawstwa możemy ogólnie wnioskować na podstawie przepro
wadzonych kilka lat temu badań 52. Wprowadzono w nich kilka pytań 
zmierzających do określenia hierarchii tematów badawczych w świa
domości różnych kategorii praktyków prasowych. Badaniami nie zo
stali objęci przedstawiciele centralnego dysponenta prasy, lecz na 
podstawie analizy corocznie zgłaszanych uwag do planu badawczego 
OBP można sobie wyrobić dokładny pogląd i na ten temat. Dyspo
nenta politycznego interesują w pierwszym rzędzie studia nad prze
kazywanymi treściami — w jakim stopniu odpowiadają one ogólnym 
zaleceniom ideologicznym oraz bieżącym potrzebom propagandowym. 
Z dużym zainteresowaniem spotykają się badania nad postawami 
czytelników wobec prasy, jak i wobec szczegółowych tematów przez 
nią podejmowanych. Dysponent wykazuje też zainteresowanie ma
teriałami z zakresu: doktryny prasowej, materiałami dydaktycznymi 
dla dziennikarzy, analizami całego rynku prasowego' oraz prognoza
mi prasowymi. Mniej dla niego interesujące są sprawy czysto war
sztatowe oraz techniczno-wydawnicze. 

Inna hierarchia tematów prac badawczych powstaje na podstawie 
wypowiedzi tak centralnych, jak i terenowych wydawców prasy. 
Najczęściej zgłaszają oni zagadnienia organizacyjne i techniczno-
-ekonomiczne. Na drugim miejscu wysuwają zagadnienia odbioru 
prasy oraz jej wpływu na czytelników, a także zagadnienia języka 
w prasie. Oznacza to, że wydawcy nie ograniczają się do spraw tech
nicznych, ale widzą rolę i problemy prasy bardzo szeroko. 

Z kolei dziennikarze na plan pierwszy wysuwają zagadnienia czy
telnictwa prasy (a zwłaszcza czytelnictwa w różnych środowiskach 
społecznych, więzi z czytelnikami, badania opinii publicznej), na
stępnie problemy dziennikarzy i dziennikarstwa (zawodowe i byto
we), problemy warsztatowe (gatunki prasowe, metody propagandy), 
zagadnienia modelu prasy, organizacji pracy redakcji, stylu i ję
zyka, na końcu — problemy rozwoju masowych środków komuni
kowania. 

Widać z tego porównania, że hierarchia potrzeb informacyjnych 
różnych kategorii praktyków jest ściśle określona przez charakter 
i zakres czynności zawodowych (dla wydawców na czoło wysuwają 
się zagadnienia techniczno-organizacyjne i ekonomiczne, dla dzienni
karzy — reakcje czytelników i sprawy warsztatowe). Dokładniejsza 
analiza wskazuje na istnienie różnic w obrębie każdej z tych kate
gorii praktyków (np. między dziennikarzami pełniącymi funkcje 
w redakcjach a tzw. szeregowymi), co jest całkowicie zrozumiałe. 
W konsekwencji okazuje się jednak, że badania dostosowane do po
trzeb jednej kategorii praktyków spotykają się z zarzutem bezuży-

tacja wyników badań, ale spotykamy także i materiały krytyczno-postulatyw-
ne. Wśród tych ostatnich zob. np. A. C i o s e k : Praktyka prasowa a praso-
znawstwo (Biuletyn Pr asów o-Wydawniczy nr 164) oraz Z. K r z y s t e k : Je
szcze o relacjach: teoria—praktyka (Biuletyn Prasowo-Wydawniczy nr 171). 
52 Zostały one zrealizowane w 19.71 roku. Przeprowadził je i wyniki opraco
wał G. B a b i ń s k i . Maszynopis w Archiwum OBP. 
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teczności ze strony innej kategorii53. Stąd problem właściwej struk
tury tematycznej badań prasoznawczych posiada wielką wagę prak
tyczną. 

Postulaty co do lepszego wykorzystania badań prasoznawczych 

Analiza dotychczasowych doświadczeń prasoznawców w zakresie 
wykorzystania badań naukowych w praktyce prasowej pozwala sfor
mułować kilka podstawowych postulatów, które mogą udoskonalić 
i rozszerzyć zakres stosowalności nauki w praktyce. Wedle założeń 
modelu partnerskiego odnoszą się one nie tylko do naukowców, lecz 
i do praktyków. 
• Postulaty dotyczące naukowców: 

Po pierwsze — należy częściej korzystać z konsultacji praktyków 
na wszystkich szczeblach postępowania badawczego, od koncepcji 
wstępnej aż do przygotowania rekomendacji praktycznych. 

Po drugie — należy ciągle doskonalić system upowszechniania wy
ników badań oraz wiedzy prasoznawcze], m. in. w celu uczenia prak
tyków zasad naukowej analizy własnego działania. 

Po trzecie — podjąć starania o utworzenie specjalnego kierunku 
studiów uniwersyteckich przygotowujących kadry dla badania prasy, 
•radia i telewizji oraz propagandy masowej. 
® Postulaty pod adresem praktyków: 

Po pierwsze — należy dążyć do ścisłego stawiania pytań, a szcze
gólnie starać się o wskazanie alternatyw, z których należy wybrać 
najlepszą. 

Po drugie — precyzować warunki i środki własnego działania, 
a zwłaszcza określać granice dopuszczalnych zmian, wysokości kosz
tów itp. 

Po trzecie — częściej organizować dyskusje nad wnioskami wypły
wającymi z badań oraz powoływać zespoły wdrożeniowe, złożone 
z praktyków i naukowców. 

Po czwarte — przygotować system podnoszenia kwalifikacji zawo
dowych wszystkich szczebli, włączając w to zajęcia poświęcone nau
kowym metodom poznawania rzeczywistości społecznej. 

Po piąte — pożądane jest przygotowanie (przez praktyków wspól
nie z naukowcami) wieloletniego programu badań prasoznawczych 
o charakterze resortowym (tj. prasowym) i obejmującego również ra
dio i telewizję. 
53 Podobne różnice stwierdzili badacze amerykańscy, co wskazuje na ich po-
chodność nie od typu systemu prasowego, lecz od charakteru czynności zawo
dowych. I tak np. z badań J. B. H a s k i n s a („Informational Needs of Pu
blishers: Basic for Newspaper Research". Journalism Quarterly 1970 nr 1, 
s. 31—40) wynika, że dla am'erykanskich wydawców prasy najważniejsze są 
informacje o a) produkcji, technologii, personelu (ok. 3/4 wydawców uważa 
je za najistotniejsze dla praktyki wydawniczej); b) pozycji pisma, kształcenia 
dziennikarzy, badań prasoznawczych (ok. 1/2 wydawców wskazuje na potrze
bę tych informacji); c) wydawania, kolportażu i nakładach (ok. 1/3 wydaw
ców) oraz d) zarządzania, ekonomice i poligrafii (ok. 1/4 wydawców). 
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WALERY PISAREK 

PRASA, RADIO, TELEWIZJA: PODZIAŁ PRACY 

Pojęcia „podziału pracy" w odniesieniu do prasy, radia 
i telewizji używamy w znaczeniu na wpół przenośnym, 
zakładając istnienie analogii między procesami w sferze 
gospodarki i w sferze komunikowania. Przedmiotem tego 
artykułu, opartego na obszerniejszym opracowaniu, które 
się znajduje w archiwum OBP, nie jest bowiem podział 
pracy między różne grupy zawodowe np. w ramach re
dakcji lub wydawnictwa, ale podział zadań między trzy 
główne kanały komunikowania masowego. Autor traktuje 
więc podział pracy między prasę, radio i telewizję jak 
podział zadań np. między transport kolejowy, samocho
dowy, lotniczy itp. 

Wprowadzenie ! ! 

Rola społeczna każdego środka komunikowania zależy od stopnia 
rozwoju i zasięgu pozostałych środków. Inne znaczenie ma radio 
w kraju, w którym gazety docierają tylko do kilku procent mieszkań
ców, a telewizja jest jeszcze nie znana, niż w kraju, w którym nie
mal każda rodzina rozporządza nie tylko radioodbiornikiem, ale tak
że telewizorem, co najmniej jednym dziennikiem i kilkoma czaso
pismami. 

Społeczne efekty tak prasy, jak radia czy telewizji uwarunkowa
ne są w znacznym stopniu nie tylko przez doskonałość i obfitość 
urządzeń technicznych, ale także przez sposób ich użytkowania. Nie 
pomoże nowoczesna poligrafia ani rozbudowana i sprawna sieć ra-
diowo-telewizyjna, jeżeli gazety i programy będą ziały nudą albo 
oferowały odbiorcom nic ich nie obchodzące treści. 

Sposób korzystania ze środków komunikowania łączy się ściślej 
niż rozwój technologii wytwarzania dóbr materialnych z poziomem 
wykształcenia całego społeczeństwa, a nie tylko jego części zawo
dowo trudniącej się przygotowywaniem, opracowywaniem i rozpo
wszechnianiem przekazów. Nie odegrają większej roli społecznej 
czasopisma redagowane na najwyższym poziomie, jeśli nie znajdą 



26 WALERY PISAREK 

czytelników zainteresowanych ich treścią i zdolnych do jej przy
swojenia. 

Kiedy mówimy, że efektywność i sprawność systemu komuniko
wania zależy od podziału pracy między poszczególne elementy tego 
systemu, nie znaczy to oczywiście, byśmy uważali za możliwe takie 
rozczłonkowanie zadań prasy, radia, telewizji, l i teratury masowej 
i innych środków, by odpowiadało ono społecznemu podziałowi pra
cy w sferze ekonomicznej. Wprawdzie korzystanie przez człowieka 
zarówno z prasy, jak z radia i telewizji można uznać za zjawisko 
typowe w przemysłowo rozwiniętym społeczeństwie drugiej poło
wy XX wieku, ale przecież zdarzają się ludzie korzystający tylko 
z prasy, tylko z radia lub tylko z telewizji. Ścisłe rozgraniczenie 
treści rozpowszechnianych przez każdy z tych podstawowych kana
łów komunikowania masowego nie sprzyjałoby integracji całego 
społeczeństwa. Z drugiej strony jednak równie niewskazane byłoby 
jednoczesne transmitowanie przekazów identycznych treściowo (co 
nie znaczy — ideowo), a zwłaszcza formalnie, przez wszystkie media. 
Po pierwsze, nie byłoby wówczas rzeczą możliwą zaspokojenie zróż
nicowanych potrzeb dysponentów i odbiorców (tzn. system byłby nie
efektywny), po drugie, oznaczałoby to niewyzyskanie naturalnych 
właściwości poszczególnych mediów i marnotrawstwo zasobów przez 
dublowanie pracy (tzn. system byłby niesprawny). 

Wzajemne stosunki między prasą, radiem i telewizją od lat sta
nowią niewyczerpany temat badań empirycznych, rozważań teore
tycznych i dyskusji na całym świecie. Problem, jak w przyszłości 
potoczą się losy tych trzech głównych środków komunikowania ma
sowego, jakie miejsce zajmie w społecznym systemie porozumiewa
nia się za 10—20 lat każdy z nich, leży dziś w centrum zaintereso
wania nie tylko prasoznawców, ale także wydawców, producentów 
programu radiowo-telewizyjnego, polityków i propagandzistów. Od 
tego bowiem, jakie szanse dalszego rozwoju ma prasa i radio wobec 
szybkiego rozpowszechniania się telewizji, zależy sens inwestycji 
i modernizacji w przemyśle poligraficznym, w systemie kolportażu, 
a nawet w szkolnictwie. 

Do dziś nikt nie potrafi dać jednoznacznych w pełni wiarygod
nych odpowiedzi na postawione wyżej pytania. Problemu przyszło
ści prasy, radia i telewizji nie rozwiązują ostatecznie ani dotychcza
sowe badania empiryczne, ani statystyczna analiza doświadczeń 
w krajach najbardziej rozwiniętych przemysłowo, ani oparte na nich 
przewidywania specjalistów. Co gorsza, różne badania, różne analizy 
i różne rozumowania prowadzą do wniosków wzajemnie sprzecznych, 
co zresztą nie powinno nas dziwić, bo wszelkie sądy i prognozy na 
temat obecnej i przyszłej roli prasy, radia i telewizji w ogóle są 
z natury rzeczy bardzo niepewne. 

Wszystkie sądy i prognozy formułowane w świecie zachodnim 
mają cechę wspólną: opierają się na milczącym założeniu, że rywa
lizacja między prasą, radiem i telewizją jest czymś nieuniknionym 
i prowadzić musi, zgodnie z prawami rynku kapitalistycznego, do 
zwycięstwa i ustalenia dominacji jednego z tych środków maso
wych. 
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W państwach kapitalistycznych podział pracy tak w gospodarce 
narodowej, jak i w komunikowaniu masowym, które zresztą jest jej 
ważnym elementem, dokonuje się żywiołowo za pośrednictwem ryn
ku. W systemie gospodarki socjalistycznej podziału pracy nie deter
minują rynkowe formy wymiany dóbr; kierują nim odpowiednie 
organy planujące. Podobnie, nie na wolnej grze sił, ale na racjonal
nym planowaniu opiera się rozwój i działalność masowych środków 
informacji i propagandy w państwie socjalistycznym. 

W ustroju kapitalistycznym prasa, radio i telewizja konkurują 
o odbiorców, ale w ostatecznym rozrachunku konkurencja ta sprowa
dza się do konkurencji o zyski. Wzrost dochodów przedsiębiorstw 
telewizyjnych w dziedzinie reklamy oznacza zmniejszenie się do
chodów przedsiębiorstw prasowo-wydawniczych. Z tego względu 
konkurencja między prasą, radiem i telewizją w społeczeństwie ka
pitalistycznym, dyktowana dążeniem do maksymalizacji zysków, ma 
charakter antagonistyczny : występuje tu istotna sprzeczność intere
sów każdego z trzech mediów. 

W społeczeństwie socjalistycznym czynnikiem decydującym o roz
woju prasy» radia i telewizji nie jest ich dochodowość, ale dobro 
społeczne. Prasa, radio i telewizja mają wspólne cele, a więc tym 
samym antagonistyczny konflikt między nimi nie może występować 
(co oczywiście nie znaczy, że nie mogą występować konflikty mię
dzy poszczególnymi osobami związanymi z prasą, radiem i tele
wizją). Brak antagonistycznej sprzeczności między mediami nie wy
klucza przecież współzawodnictwa między nimi. 

Aby współzawodnictwo nie przerodziło się w konkurencję, warto 
w interesie społecznym dokonać ogólnego podziału pracy między 
środki masowe na tej samej zasadzie, jak się ustala zakres i zasięg 
oddziaływania poszczególnych dzienników i czasopism. Każdy ze 
środków masowych ma swoiste cechy, które go szczególnie prede
stynują do wypełniania określonych funkcji społecznych. Analiza 
tych cech może się stać podstawą najbardziej racjonalnego podziału 
zadań w imię optymalizacji oddziaływania. 

Dotychczasowe doświadczenia najbardziej rozwiniętych krajów 
kapitalistycznych pod względem tendencji rowojowych prasy, filmu, 
radia i telewizji podsumowuje znany wykres M. De Fleura. Ilustru
je on tę prawidłowość, że zasięg każdego środka komunikowania 

Krzywe rozpowszechnienia czte
rech mediów; szczytowy punkt 
rozwoju każdego z nich przyjęto 

za 100% £'50 1870 1890 1910 1930 1950 
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wzrasta aż do pewnego punktu, w którym następuje najpierw za
hamowanie rozwoju, a następnie spadek, by ustąpić pierwszeństwa 
nowemu medium i ustabilizować się na poziomie z reguły znacznie 
niższym niż apogeum. Tendencje rozwojowe prasy, radia i telewizji 
w krajach socjalistycznych nie poddają się jednak tej prawidłowo
ści (por. zwłaszcza sytuację w ZSRR i NRD). 

Stwierdzenie odmienności rozwoju środków komunikowania w kra
jach socjalistycznych i kapitalistycznych należy uzupełnić uwagą, 
że odmienność ta bynajmniej nie wynika stąd, iż prasa, radio i te
lewizja nawet w najbardziej uprzemysłowionych krajach socjali
stycznych nie osiągnęły jeszcze poziomu ich ilościowego rozwoju 
w najbardziej uprzemysłowionych krajach kapitalistycznych. 

Oczywiście trudno przypuścić, że nakłady gazet i nasycenie od
biornikami radiowymi i telewizyjnymi w jakimkolwiek kraju będą 
wzrastać w nieskończoność. Z całą pewnością tak dla prasy, jak dla 
radia i telewizji istnieje granica wzrostu, poza którą zaczyna się 
względna stabilizacja. Dotychczasowe doświadczenia przemawiają 
jednak za tym, że ta granica dla krajów socjalistycznych przebiega 
znacznie wyżej niż dla krajów kapitalistycznych. 

Odwoływanie się do doświadczeń uprzemysłowionych krajów ka
pitalistycznych w trakcie prognozowania czy programowania opty
malnego rozwoju systemu komunikowania masowego w społeczeń
stwie socjalistycznym może być niebezpieczne. Można bowiem uznać 
za uniwersalną prawidłowość rozwoju te procesy, które stanowią 
konsekwencję kapitalistycznych stosunków społecznych. 

Z drugiej strony wszakże niektóre zjawiska mają charakter po-
nadustrojowy. Doba wszędzie ma 24 godziny, a człowiek nie może 
jednocześnie czytać gazety, słuchać radia i oglądać telewizji. Ilość 
wolnego czasu, jaki może być wykorzystany na odbiór prasy, radia 
i telewizji, zależy w skali światowej przede wszystkim od stopnia 
uprzemysłowienia kraju i wydajności pracy. Również niektóre wła
ściwości kanałów komunikowania, psychologiczno-fizjologiczne uwa
runkowania odbioru, a także podstawowy schemat zajęć w ciągu 
doby są takie same lub co najmniej podobne w różnych krajach bez 
względu na ustrój. Z tego względu, mimo poprzednio wspomnianej 
koniecznej ostrożności wobec doświadczeń krajów kapitalistycznych, 
całkowite ich pominięcie w rozważaniach na temat podziału pracy 
między prasę, radio i telewizję w Polsce nie byłoby uzasadnione. 

Sposób i skutki odbioru 

Kiedy rozpatrujemy podział pracy między główne media, narzuca 
się konieczność uwzględnienia punktu widzenia odbiorców. Jeżeli 
podział ten ma być funkcjonalny, nie można go dokonywać wbrew 
dotychczasowym przyzwyczajeniom, upodobaniom, skłonnościom 
i oczekiwaniom czytelników prasy, radiosłuchaczy i telewidzów. Stąd 
zaraz na wstępie rodzą się pytania: kiedy i w jakich okolicznościach 
ludzie korzystają z prasy, radia i telewizji? Jakie potrzeby jakich 
osób jakie środki masowe najlepiej zaspokajają? Czego ludzie szu-
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kają w środkach masowych? Czego oczekują od gazety, radia i te
lewizji? Jaki wpływ na ich wiedzę, postawy i zachowanie wywie
ra prasa, radio i telewizja? 

Odpowiedzi na te pytania znamy z badań prasoznawczych. Należy 
jednak odnosić się do nich z ostrożnością, bo pozycja każdego środ
ka komunikowania ciągle się zmienia wskutek nierównomiernego 
rozwoju poszczególnych składników w całości systemu. Wszystkie 
sądy na ten temat są z konieczności cząstkowe, hipotetyczne i z re
guły muszą być obwarowane wieloma zastrzeżeniami. W naszych 
rozważaniach podstawowym zastrzeżeniem jest to, że poniższe sądy 
o odbiorze i skutkach oddziaływania prasy, radia i telewizji odno
szą się do sytuacji w Polsce około roku 1975. W tym zastrzeżeniu 
mieści się zarówno określony stopień technicznego rozwoju sieci ra-
diowo-telewizyjnej, jak i sposób jej użytkowania, a także poziom 
kultury i wykształcenia społeczeństwa. 

Najskuteczniejszym ś r o d k i e m p o i n f o r m o w a n i a naj
większej liczby ludzi o jakimś zdarzeniu jest telewizja (w godz, 
19—21); drugie miejsce pod tym względem zajmuje prasa codzien
na (wszystkie dzienniki łącznie), trzecie — radio (w godz. 6—8). Je
żeli jednak informacja nie jest prostym powiadomieniem o fakcie, 
ale zawiera szereg istotnych szczegółów, na czoło wysuwa się prasa 
codzienna, a dopiero za nią idzie telewizja i radio. Biorąc jednak 
pod uwagę po pierwsze to, że ogromna większość Polaków korzysta 
z wszystkich trzech (lub co najmniej z dwóch) masowych źródeł in
formacji, po drugie tó, że każde z nich operuje różnymi środkami 
i formami wyrazu, po trzecie zaś to, że wszystkie trzy masowe źró
dła informacji służą tym samym celom ostatecznym, wypada po
przednie sądy uzupełnić ogólnym twierdzeniem: Około 80% doro
słych mieszkańców naszego kraju można powiadomić skutecznie 
o jakimś wydarzeniu, sygnalizując je we wczesnych godzinach ran
nych przez radio, szczegółowiej opisując i komentując je w gaze
tach porannych i popołudniowych, a następnie ilustrując i ugrun
towując je w pamięci odbiorców za pomocą telewizji w godzinach 
wieczornych. Istotnym ograniczeniem tego ogólnego twierdzenia jest 
następujący warunek: rozpowszechniana informacja musi ludzi rze
czywiście interesować lub być przez nich uznana za użyteczną. Jeżeli 
zainteresowanie daną informacją lub jej użyteczność są ograniczone 
terytorialnie lub środowiskowo, najwłaściwszym kanałem dla takiej 
wiadomości jest prasa adresowana do mieszkańców danego terenu 
lub do danego środowiska. 

W dziedzinie u p o w s z e c h n i a n i a w i e d z y częściowo wy
stępują te same prawidłowości co w dziedzinie bieżącej informacji. 
Najskuteczniejszym kanałem dla treści interesujących całe społe
czeństwo jest telewizja; w odniesieniu do treści interesujących tyl
ko niektóre środowiska, skuteczniejszym kanałem okazuje się prasa 
adresowana do tych środowisk. Należy tu jednak dodać dwa istotne 
zastrzeżenia: po pierwsze, nie odnosi się ten sąd do telewizji oświa
towej (programy szkolne, kursy języków obcych itp.) mającej włas
ne formy quasi-organizacyjne ; po drugie, telewizyjne programy prze
znaczone dla masowej publiczności z natury rzeczy są w stanie tyl-
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ko rozbudzić zainteresowanie określonym problemem; zaspokoić je 
mogą najskuteczniej specjalistyczne czasopisma, a zwłaszcza książki. 

Jeśli chodzi o s k u t e c z n o ś ć i n t e r p r e t o w a n i a , k o 
m e n t o w a n i a i k s z t a ł t o w a n i a o c e n wydarzeń, prawdo
podobna wydaje się hipoteza, że radio, a zwłaszcza telewizja, sku
teczniej transmitują argumentację emocjonalną, prasa zaś — argu
mentację racjonalną; albo jeszcze inaczej: dzięki radiu i telewizji 
ludzie raczej wiedzą i czują, co jest dobre, a co złe, dzięki prasie 
zaś — raczej rozumieją, dlaczego jest coś dobre lub złe. 

Pod względem s k u t e c z n o ś c i o r g a n i z o w a n i a d z i a 
ł a ń społecznych na czoło wysuwa się prasa, a zwłaszcza regionalne 
i lokalne dzienniki. Wpływają na to głównie dwa czynniki: 1. więk
sza lokalność prasy w porównaniu z telewizją (w godz. 19—21); 
2. pasywność odbioru programu telewizyjnego. Znaczenie czynnika 
lokalności jest oczywiste, jeżeli się weźmie pod uwagę, że większości 
mieszkańców dostępne jest działanie przede wszystkim w miejscu 
zamieszkania. Znaczenie pasywności odbioru telewizji uwypuklają 
oskarżenia, powtarzające się w różnych krajach, że telewizja przy
zwyczaja do bierności, że jest masowym narkotykiem, że dając na
miastkę uczestnictwa w życiu, w praktyce sprzyja ucieczce od rze
czywistości. 

Najbardziej p o d o b a s i ę największej liczbie ludzi telewizja. 
W stopniu bez porównania wyższym niż radio — a tym bardziej 
niż prasa — zaspokaja ona potrzebę rozrywki i relaksu ogromnej 
większości społeczeństwa. W tym zakresie wyprzedziła znacznie star
sze środki dostarczania rozrywki, takie jak teatr, cyrk i kino. Poza 
zasięgiem rozrywki telewizyjnej pozostały tylko dwa biegunowo róż
ne środowiska społeczne: z jednej strony krąg osób najmniej wy
kształconych i najuboższych, które nie korzystają także z innych 
środków komunikowania masowego, z drugiej — krąg osób najbar
dziej wykształconych, należących do elity intelektualnej społeczeń
stwa, które swoje potrzeby rozrywki zaspokajają przez niektóre cza
sopisma, a zwłaszcza przez książki i teatr. Jeśli chodzi o rozrywkę 
w formie muzyki (czy to lekkiej, czy poważnej), do niedawna bez
konkurencyjnym kanałem jej upowszechniania było radio; obecnie 
pozycję radia znacznie osłabiły płyty i magnetofony. 

Każdy nadawca chce wiedzieć, j a k o d b i o r c y r e a g u j ą na 
jego przekazy. Pod tym względem nadawca prasowy (tzn. redakcje, 
wydawnictwa) jest w sytuacji uprzywilejowanej. Ludzie, kupując 
w kioskach kolejne numery gazet i czasopism, za każdym razem 
głosują za danym pismem. Nadawca radiowo-telewizyjny, jeżeli nie 
posłuży się odpowiednimi badaniami, nigdy nie ma pewności, czy 
dany program ktokolwiek w ogóle odbiera. Ponadto prasa — operu
jąc słowem pisanym — bardziej niż telewizja i radio zachęca od
biorców do korespondencji z nadawcą. Proporcjonalnie do liczby po
tencjalnych odbiorców poszczególnych tytułów prasowych z jednej 
strony, a poszczególnych programów radiowych i telewizyjnych 
z drugiej, liczba otrzymywanych sygnałów od czytelników (głównie 
w formie listów) jest w przypadku prasy znacznie wyższa niż w przy
padku radia i telewizji. 
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Od skuteczności realizowania powyżej omówionych celów bezpo
średnich zależy stopień realizacji celów nadrzędnych komunikowa
nia masowego. Po uwzględnieniu elementów zasięgu, dziedzin, środ
ków wyrazu i metod, podział pracy między prasę, radio i telewizję 
wedle skuteczności ich oddziaływania przedstawiałby się następu
jąco: 

Domeną p r a s y jest oddziaływanie w społecznościach ograni
czonych terytorialnie lub środowiskowo we wszystkich dziedzinach — 
głównie w celu informowania, uczenia, komentowania, organizowa
nia działań i umożliwiania wypowiadania się publiczności; podsta
wowymi środkami wyrazu prasy są słowo i obraz statyczny, a głów
nymi metodami selekcja i zróżnicowana ekspozycja treści oraz argu
mentacja racjonalna. W ramach prasy wyróżniają się dzienniki zo
rientowane głównie na informowanie, bieżące komentowanie i orga
nizowanie działań oraz czasopisma zorientowane głównie na uczenie, 
pogłębioną interpretację i rozrywkę. 

Domeną r a d i a jest oddziaływanie w skali masowej w całym 
społeczeństwie lub społecznościach ograniczonych terytorialnie 
w dziedzinach powszechnego zainteresowania, głównie w celu infor
mowania, komentowania i dostarczania rozrywki (relaksu); podsta
wowymi środkami wyrazu radia są słowo i muzyka, a głównymi me
todami — selekcja treści, argumentacja emocjonalna i rozrywka. 

Domeną t e l e w i z j i jest przede wszystkim oddziaływanie 
w skali masowej we wszelkich dziedzinach mogących liczyć na po
wszechne zainteresowanie głównie w celu informowania, rozbudza
nia zainteresowań, komentowania i dostarczania rozrywki; cele 
oświatowe realizuje telewizja skutecznie wówczas, gdy odbiorcy są 
ujęci choćby w najluźniejsze formy organizacyjne; podstawowymi 
środkami wyrazu telewizji są słowo, muzyka i obraz ruchomy, 
a głównymi metodami — selekcja treści, argumentacja emocjonalna 
oraz rozrywka. 

Właściwości prasy, radia i telewizji 

Poprzednio rozpatrywaliśmy podział pracy między prasę, radio 
i telewizję, opierając się na zachowaniach odbiorców każdego z tych 
mediów. Podejmijmy teraz to samo zadanie w kategoriach właści
wości prasy, radia i telewizji, to znaczy opierając się na ich przy
rodzonych cechach. Taki punkt widzenia przyjął przed kilku laty 
T. N. Stemmle, dyrektor Instytutu Badań nad Komunikowaniem 
w Zurychu, aby „określić funkcjonalne przeznaczenie poszczególnych 
mediów w całości komunikowania społecznego" oraz „umożliwić wy
ciągnięcie wniosków co do przyszłości środków masowych i wskazać 
drogę koniecznego procesu reorganizacji". 

Zestawienie cech prasy, radia i telewizji posłużyło Stemmlemu 
jako podstawa generalnego wniosku, że te środki masowe nie po
winny siebie wzajemnie naśladować, ale raczej wykorzystywać swoje 
naturalne właściwości. Na dłuższą metę przyszłość prasy leży nie 
w nieudolnym udawaniu telewizji, ale w rozwijaniu tych dziedzin, 
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w których telewizja nigdy jej nie zagrozi. Wniosek ten, choć w za
sadzie słuszny, sformułowany przecież został przy milczącym zało
żeniu, że musi istnieć sprzeczność interesów prasy, radia i telewizji, 
właściwa gospodarce kapitalistycznej. 

Dostosowany do naszych potrzeb może on brzmieć: ze względu na 
swe immanentne ograniczenia ani prasa, ani radio, ani telewizja 
w rozwiniętym ekonomicznie społeczeństwie nie są w stanie zastę
pować siebie wzajemnie; nie powinny jednak dublować się przez na
śladownictwo, ale rozwijać się w tych dziedzinach, do których pre
destynują je ich właściwości, a w których są wzajemnie nie do za
stąpienia. Wychodząc z tego założenia należałoby w racjonalnym po
dziale pracy uwzględnić następujące dyrektywy: 

Przekazy p r a s o w e powinny być przygotowywane szczególnie 
starannie pod względem treści i formy, wykorzystywać poglądowe 
środki graficzne (wykresy, mapy itp.), przynosić wyczerpujące infor
macje i komentarze o wydarzeniach minionej doby, utrzymywać cią
głość wątków z numeru na numer, w przemyślany sposób eksponować 
i hierarchizować wypowiedzi, przynosić informacje rzeczowe i bez
błędne merytorycznie (liczby, nazwiska, daty itp.), różnicować tema
tykę, formę, a zwłaszcza poziom trudności poszczególnych wypowie
dzi, ułatwiać odbiorcy recepcję maksymalnej ilości najważniejszych 
i najbardziej go interesujących informacji w minimalnym czasie, do
stosowywać się do warunków lektury i do potrzeb najbardziej zróż
nicowanych grup odbiorców, dostarczać szerokiego tła aktualnych 
wydarzeń i ukazywać związki między nimi. Oznacza to w praktyce 
nastawienie się na rozwój prasy regionalnej oraz konieczność rozbu
dowy i właściwego zaplecza dokumentacyjnego. 

Programy r a d i o w e i t e l e w i z y j n e bywają wprawdzie czę
sto opracowywane przed transmisją, ale główna siła radia i telewi
zji leży w możliwościach przekazywania treści na żywo. Zresztą na
wet w przypadku programów opracowywanych ich odbiór odbywa 
się jednocześnie z transmisją. Słowo pisane, relacjonując to, co było, 
lub to, co będzie, nigdy nie zdoła wzbudzić w odbiorcy tego szczegól
nego napięcia właściwego słowu mówionemu, słyszanemu jednocze
śnie z wypowiadaniem. Kiedy się czyta w gazecie informację o ja
kimś wydarzeniu lub stanie rzeczy, nawet wyrażoną w czasie teraź
niejszym, to wiadomo, że ta teraźniejszość — to przenośnia. Słowo 
mówione w telewizji, a zwłaszcza w radiu, narzuca współczesność; 
w przekazach artystycznych przeżywa się tę współczesność na niby, 
w przekazach informacyjnych podświadomie bierze się ją dosłow
nie. Telewizja ewentualne braki w szybkości może nadrobić obrazo
wością swego przekazu, prasa — wielostronnością, rzeczowością, do
kładnością i szerokością komentarza; dla informacji radiowej szyb
kość jest dziś jeżeli nie jedyną, to w każdym razie najważniejszą 
racją istnienia. 

Nie może r a d i o dorównać prasie rzeczowością, a telewizji — 
obrazowością, nie może dorównać prasie ani nawet telewizji w zakre
sie eksponowania i hierarchizowania wypowiedzi (kolejność wiado
mości w dzienniku radiowym nie odgrywa praktycznie większej roli). 
Może przecież górować nad nimi gotowością do permanentnego in-
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formowania, czemu sprzyja sposób odbioru programów radiowych. 
Słuchacz daruje radiu brak szczegółów (znajdzie je w prasie) i opi
sów (obraz zobaczy w telewizji), oczekuje natomiast po pierwsze, 
świeżości informacji, po drugie, ekspresywnej relacji świadków wy
darzenia lub osobistej opinii komentatora zasługującego na zaufanie. 
Techniczne możliwości pozwalają na pewne zróżnicowanie zawartości 
programów radiowych odpowiednio do różnych grup odbiorców; są 
one wprawdzie mniejsze niż możliwości prasy, ale znacznie większe 
niż telewizji (przeciętny radioodbiornik w Europie może odbierać 
kilkadziesiąt radiostacji, ale nawet najlepszy telewizor nigdzie w Eu
ropie nie odbiera więcej niż kilkanaście programów telewizyj
nych. 

Kiedy mówimy o radiu jako niezrównanie szybkim informatorze, 
czasem emocjonalnie angażującym, czasem dyskretnym komentatorze 
i dostarczycielu (głównie muzycznego) tła akustycznego do innych 
zajęć, mamy oczywiście na myśli sytuację w Polsce lat siedemdzie
siątych. Zarówno w naszym kraju ćwierć wieku temu, jak dziś 
w wielu krajach rozwijających się, radio odgrywało lub odgrywa 
pierwszoplanową rolę w upowszechnianiu oświaty. 

Zadania t e l e w i z j i , do których ją predestynują jej immanent-
ne właściwości jako środka komunikowania, częściowo są tożsame 
z zadaniami radia, częściowo wynikają z przejęcia jego dawnych 
funkcji (programy oświatowe), częściowo są to zadania swoiste. Do 
tych ostatnich należy gromadzenie przed telewizorami maksymalnie 
masowej publiczności. Żadnym innym kanałem nie jesteśmy w stanie 
przekazać pożądanej a dokładnie tej samej treści tylu milionom mie
szkańców naszego kraju. Fakt, że dzięki telewizji czasem więcej niż 
połowa Polaków przeżywa to samo wydarzenie jednocześnie, jest jej 
najwyższą siłą jako kanału masowej informacji i propagandy. Efekt 
tej masowości odbioru zostaje dodatkowo wzmocniony w sytuacjach, 
kiedy odbiór odbywa się nie tylko jednocześnie >: transmisją, ale tak
że z samym wydarzeniem. Sukces masowości musi telewizja opłacić 
transmisją przekazów, które mogą — lub powinny — zainteresować 
masową publiczność przynajmniej w tzw. czasie prymarnym, tzn. 
między godziną 19 a 21. Jeżeli się tego warunku nie spełnia, odbiór 
telewizji upodabnia się do odbioru radia: odbiorca wyłącza nie tele
wizor, ale swoją uwagę. W praktyce dzieje się tak niestety bardzo 
często, czemu się nie należy dziwić, bo „głowy mówiące o sprawach 
abstrakcyjnych" nie potrafią przywiązać na dłuższą chwilę uwagi 
większej liczby widzów. Telewizja ma kształtować postawy odbior
ców raczej dokumentalnymi, a nawet fabularnymi filmami niż umo-
ralniającymi pogadankami. Analogicznie, ma raczej odpowiednio in
teresującymi programami rozbudowywać i rozszerzać zainteresowa
nia telewidzów niż je zaspokajać. Odnosi się to oczywiście do progra
mów nadawanych w czasie prymarnym; poza tym czasem można so
bie pozwolić na pewną specjalizację zawartości tak pod względem 
tematyki, jak i jej ujęcia, dostosowując poszczególne programy do 
różnych, z założenia niewielkich, grup publiczności. Dążenie do tego, 
by jak najwięcej ludzi jak najdłużej siedziało przed telewizorami, 
nie leży w interesie społeczeństwa. 

3 — Zeszytv Prasoznawcze 
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W wielu rozwiniętych krajach o różnych ustrojach ludzie — jak 
wynika z badań — traktują prasę jako informatora i komentatora, 
radio — jako informatora i dostarczyciela muzyki, telewizję zaś — 
jako źródło rozrywki i informacji, a także oświaty. Te oceny roli spo
łecznej prasy, radia i telewizji dość ściśle odpowiadają strukturze 
treści rozpowszechnianych przez nie. 

Niełatwo odpowiedzieć na pytanie, czy te środki komunikowania 
pełnią określone funkcje dlatego, że taka właśnie jest ich zawartość, 
czy też zawartość ich dostosowana jest do pełnienia określonych 
funkcji, narzuconych przez naturę każdego z nich. Najprawdopodob
niej obie ewentualności są prawdziwe: używa się prasy, radia i te
lewizji do transmisji przekazów, do których transmitowania się 
szczególnie nadają, a z kolei rodzaj transmitowanych przekazów 
współokreśla funkcję każdego z mediów. Oznacza to, że obecny po
dział ról między prasę, radio i telewizję zgodny jest w zasadzie 
z naturą tych mediów. Trudno zresztą przypuszczać, by w skali świa
towej mogło być inaczej. 

Aktualnej informacji o wydarzeniach lokalnych, krajowych i mię
dzynarodowych dostarcza odbiorcom zarówno prasa, jak radio i tele
wizja. Robią to jednak inaczej i — jak się okazuje — na ogół w spo
sób zgodny ze swoimi właściwościami. Wynika to z porównawczej 
analizy wiadomości w polskiej prasie, radiu i telewizji. 

Po pierwsze, wiadomości radiowe górują nad telewizyjnymi, 
a zwłaszcza nad prasowymi świeżością. W serwisie radiowym poran
nym aż 70°/o wiadomości — to aktualności bieżącego dnia; w prasie 
porannej wiadomości tego typu nie ma więcej niż 3%. W wieczor
nym dzienniku radiowym aktualności dnia sięgają 80% ogółu wiado
mości, w wieczornym dzienniku telewizyjnym wynoszą ok. 66%, 
a w prasie popołudniowej ledwie przekraczają 10%. Z kolei wiado
mości o tym, co się wydarzyło dnia poprzedniego, zajmują w dzien
nikach radiowych i telewizyjnych od 1 do 8%, a w prasie codzien
nej od 40 do 47%. Pod względem szybkości informowania ani prasa, 
ani telewizja nie dorównuje radiu. 

Po drugie, prasa rzeczywiście wykorzystuje swoje możliwości ko
mentowania i interpretowania wydarzeń, o których zwykle wcze
śniej donosiło już radio, a nawet i telewizja. Możliwości te w od
niesieniu do informacji ogólnokrajowych i międzynarodowych wy
zyskiwane są jednak bądź przez czasopisma, bądź przez gazety po
ranne; gazety popołudniowe w znacznie większym stopniu nasta
wione są na prostą, nie pogłębioną informację. 

Po trzecie, znacznie więcej miejsca niż w radiu i telewizji poświęca 
się w prasie (zwłaszcza regionalnej i popołudniowej) sprawom lokal
nym. Wprawdzie tak radio, jak i telewizja transmitują osobne, głów
nie informacyjne programy lokalne, ale nie dorównują one lokalnym 
serwisom prasowym. 

Po czwarte, liczba wiadomości w prasie znacznie przewyższa liczbę 
wiadomości w radiu i telewizji. Taka praktyka odpowiada sposobowi 
recepcji prasy; selektywność odbioru zawartości gazety pozwala na 
zamieszczanie wiadomości nawet o niewielkim zasięgu zaintereso
wania. 
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Po piąte, wśród wiadomości krajowych, a zwłaszcza lokalnych opu
blikowanych w prasie jest znacznie więcej wypowiedzi krytycznych 
niż wśród wiadomości rozpowszechnianych przez radio i telewizję. 
Wpływają na to między innymi dwa czynniki związane z właściwo
ściami każdego z mediów: ich różny stopień lokalności oraz ich róż
ne możliwości wielostronnego, pogłębionego oceniania wydarzeń 
i stanów rzeczy. Najskuteczniejszą i najwartościowszą krytyką jest 
krytyka zjawisk, na które odbiorca ma jakikolwiek wpływ lub się 
z nimi bezpośrednio styka; w praktyce są to najczęściej zjawiska 
o charakterze lokalnym lub środowiskowym. Ponadto krytyka jest 
tym cenniejsza, im głębiej analizuje przyczyny niepomyślnych zja
wisk i im konkretniej wskazuje środki zaradcze; prasa z natury rze
czy lepiej może uczynić zadość tym wymaganiom. 

Choć swoiste cechy prasy, radia i telewizji są w Polsce wyzyski
wane (przynajmniej w tym sensie, że np. radio informuje szybciej 
niż prasa, telewizja wzbogaca filmowym obrazem informację słowną, 
a prasa dostarcza informacji bardziej wszechstronnej, bardziej szcze
gółowej i bardziej krytycznej niż radio i telewizja), wiele jeszcze po
zostało tu do źrebienia. „Dotyczy to głównie — pisze B. Garlicki — 
usprawnień technicznych i organizacyjnych, które by mogły skrócić 
czas przekazu wiadomości. W radiu przyspieszeniu powinny ulec 
wiadomości lokalne, które dziś zbyt późno trafiają na antenę. W te
lewizji powinien ulec skróceniu proces produkcji filmów dokumen
tujących fakty dnia i zwiększeniu liczba ilustrowanych nimi wiado
mości. W prasie wreszcie powinno nastąpić znaczne przyspieszenie 
druku i unowocześnienie systemu przekazu wiadomości od reportera 
do redakcji. Szczególnie przestarzała sieć informacyjna koresponden
tów terenowych zwalnia szybkość przekazu wiadomości i powoduje 
ich dezaktualizowanie". Właśnie głównie wskutek przypadkowości, 
ubóstwa i opóźnień informacji lokalnej wiele polskich dzienników 
nie wypełnia należycie zadań przypadających im z naturalnego po
działu pracy. 

Komunikowanie masowe jako system 

Prasa, radio i telewizja w kraju socjalistycznym są podstawowymi 
elementami systemu rozpowszechniania informacji oraz kształtowa
nia opinii i postaw. Traktując prasę, radio i telewizję jako system — 
oczywiście nie izolowany, ale ściśle związany z innymi systemami 
w ramach całości społeczeństwa — mamy prawo odnieść do nich 
ogólne zasady opisu i oceny wszelkich systemów. 

Podstawowym kryterium wartości każdego systemu jest jego 
sprawność. Sprawność zaś to coś więcej niż skuteczność. Oceniając 
bowiem sprawność bierze się pod uwagę nie tylko wynik pracy, ale 
także jej wkład. Zależność między skutecznością, sprawnością a kosz
tami społecznymi przedstawia się następująco: 

„ ,, • L Efekty (skuteczność) 
Sprawność systemu — Koszty (praca, urządzenia itp.) 
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Jak z tego wynika, sprawność jest wprost proporcjonalna do sku
teczności, ale odwrotnie proporcjonalna do ponoszonych kosztów. 

To znaczy, że system, który umożliwia np. poinformowanie o pew
nym fakcie, interesującym tylko grupę osób, tej grupy osób za po
mocą t a ń s z e g o kanału, skierowanego właśnie do tej grupy i od
bieranego przez wszystkich lub większość jej członków, bez angażo
wania kanału d r o ż s z e g o skierowanego do wszystkich mieszkań
ców — a więc też i tych, których ów fakt nic nie obchodzi — jest 
sprawniejszy niż system, który takich możliwości nie daje. 

Analiza ewentualnych niedomagań systemu może prowadzić do 
jego doskonalenia. W gruncie rzeczy jednak stanowi ona tylko jeden 
z elementów optymalizacji. Zgodnie z teorią systemów na procedurę 
optymalizacji systemu składają się następujące czynności: 

1. Analiza całości otoczenia, w którym .system ma działać. 
2. Sformułowanie celów działania systemu. 
3. Poznanie obecnego stanu rzeczy w systemie, ujawnienie jego 

ewentualnych słabości i w miarę możliwości ich usunięcie lub 
ograniczenie. 

4. Opracowanie — na podstawie wyników czynności wymienio
nych w poprzednich punktach — projektu całości systemu przez 
zespół specjalistów; projekt taki powinien uwzględniać odpo
wiednie środki (dostępne obecnie lub w określonej przyszłości) 
i sposoby posługiwania się nimi. 

Jakież są możliwości usunięcia niedomagań naszego systemu? 
W i e d z y o o t o c z e n i u , w jakim działa system środków ma

sowej informacji i propagandy w naszym kraju, dostarczają nauki 
społeczne, a wśród nich głównie socjologia, ekonomia, demografia, 
nauki o kulturze, prawo. Dostarczana przez nie wiedza odnosi się 
zresztą nie tylko do współczesności, ale także do bliższej i dalszej 
przyszłości. Żyjemy w kraju wielkich przemian społeczno-ekonomicz-
no-kulturalnych, coraz bardziej przyspieszanych zarówno przez so
cjalistyczne stosunki produkcji, jak i przez całokształt zjawisk skła
dających się na rewolucję naukowo-techniczną. W naszych warun
kach nie sposób myśleć o systemie optymalnym dla sytuacji w roku 
1976, system taki bowiem okazałby się zapewne przestarzały, zanim-
by się zdążyło go urzeczywistnić. Funkcjonalistyczne myślenie w ka
tegoriach stabilizacji i utrwalania status quo jest z gruntu obce 
marksizmowi. Aby właściwie zaprogramować system masowej infor
macji na rok 1980, nie wystarczy choćby najdoskonalsza znajomość 
polskiego społeczeństwa w roku 1975; musimy uwzględnić także ten
dencje zachodzących w nim przemian. 

Z całą pewnością około roku 1980 prasa, radio i telewizja w Polsce 
będą funkcjonować w społeczeństwie w istotnym stopniu bardziej 
wykształconym (też pod względem znajomości języków obcych), 
o większym udziale osób w wieku 20—30 lat, bardziej zurbanizowa
nym, bardziej aktywnym kulturalnie, bardziej krytycznym, bardziej 
zamożnym, mającym więcej wolnego czasu i bardziej ruchliwym 
społecznie. Społeczeństwo to będzie jednocześnie rozporządzało wiek-
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szą liczbą radioodbiorników i telewizorów (w tym także tranzysto
rowych), a także będzie miało lepsze możliwości odbioru różnych 
polskich i zagranicznych programów. Będzie to społeczeństwo bar
dziej racjonalistyczne, o bardziej ugruntowanym światopoglądzie 
socjalistycznym, ale też w większym stopniu wystawione na oddzia
ływanie treści obcych ideałom socjalizmu a pochodzących z zagra
nicznych źródeł. 

C e l e d z i a ł a n i a systemu środków masowej informacji i pro
pagandy w Polsce, aktualne w bieżącym dziesięcioleciu, sformułowa
ne zostały m. in. w uchwałach VI i VII Zjazdu, a także w tezach 
VII Plenum (1X1972) Komitetu Centralnego PZPR. W dokumen
tach tych podkreślono informacyjne, ideowo-wychowawcze i organi-
zacyjno-aktywizujące zadania prasy, radia i telewizji. 

Na f u n k c j o n o w a n i u systemu komunikowania masowego 
w Polsce skoncentrowaliśmy uwagę w toku niniejszej pracy. Oma
wialiśmy kolejno dotychczasowe doświadczenia prasy, radia i telewi
zji w kategoriach zasięgu i zakresu ich oddziaływania, oczekiwań 
odbiorców, obiektywnych właściwości poszczególnych mediów, a tak
że ich zawartości. Odwoływaliśmy się do doświadczeń innych kra
jów, uwzględniając tam, gdzie to było możliwe, kierunki zachodzą
cych przemian i przewidywania co do przyszłości. Zwracaliśmy uwa
gę na różnice między mediami, wskazując ich silne i słabe strony. 

Zaprojektowanie całości systemu komunikowania masowego w na
szym kraju dla pełnej realizacji celów określonych przez partię po
winno się opierać na wspomnianej wiedzy o otoczeniu i na znajomo
ści dotychczasowego funkcjonowania prasy, radia i telewizji. Nie
zbędnym elementem tego programowania jest ponadto znajomość 
możliwości ekonomicznych, technicznych, surowcowych i kadrowych 
oraz planów rozbudowy zaplecza poszczególnych mediów w najbliż
szym pięcioleciu. Pominięcie jch lub zbyt powierzchowne potrakto
wanie któregokolwiek z wymienionych elementów programowania 
może spowodować, że opracowany projekt całości systemu i wyni
kający z niego podział pracy między media okaże się niefunkcjonal
ny lub nierealny. Z tego względu konkretny projekt sprawnego sy
stemu komunikowania w skali kraju może opracować tylko zespół 
w pełni kompetentnych osób. Kiedy by zaś taki program powstał, 
trzeba by realizować go konsekwentnie i kompleksowo, bo nadmier
na rozbudowa jednego ogniwa kosztem pozostałych może wywołać 
zakłócenia w całości systemu. 

Projekt podziału pracy między poszczególne media powinien sta
nowić integralną część projektu całości systemu komunikowania 
i programu jego rozwoju, a sądy wyrażone w toku naszych rozważań 
o podziale pracy między prasę, radio i telewizję mogą służyć tylko 
jako przesłanki dla kompleksowego programowania. 
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ZBIGNIEW BAJKA 

CZYTELNICTWO PRASY 
WŚRÓD ROBOTNIKÓW 

Badania nad czytelnictwem prasy wśród robotników są 
w Polsce prowadzone od blisko 20 lat; na wiele z tych 
studiów powołuje się niniejszy artykuł. Przed zorgani
zowaniem w ostatnich latach koordynowanej przez OBP 
ogólnopolskiej sieci ankieterów były to jednak analizy 
wycinkowe, regionalne lub branżowe. Niniejszy artykuł 
podejmuje próbę naszkicowania obrazu czytelnictwa pra
sy w całym środowisku robotniczym na tle jej ogólno
krajowego odbioru. 

1. Wstęp 

Osiemnaście lat temu na łamach Prasy Współczesnej i Dawnej (po
przedniczki Zeszytów Prasoznawczych) Władysław Kobylański przed
stawił obszerne i interesujące studium pt. „Krakowski robotnik 
a prasa"1. Było to chyba pierwsze (zrealizowane na miarę ówcze
snych możliwości metodologicznych i organizacyjnych) opracowanie 
prasoznawcze w Polsce, omawiające w takim zakresie zjawisko czy
telnictwa prasy w środowisku robotniczym. Poświęcone wyłącznie ro
botnikom Krakowa, a ściślej ich przedstawicielom w trzech dużych 
zakładach przemysłowych: Hucie im. Lenina, „Szadkowskim" i „Sem-
pericie", jest w historii Ośrodka Badań Prasoznawczych jednym 
z pierwszych materiałów opartych na badaniach (niewielkich — 205 
wywiadów) terenowych. 

Podsumowując swoje rozważania pisał wówczas W. Kobylański: 
„rzeczą pożyteczną byłoby przeprowadzenie badań tego rodzaju rów
nież w innych środowiskach kraju, np. w Warszawie, Łodzi, lub na 
Śląsku — dla porównania wyników"2. Jednak ten postulat autora 
1 Patrz: Prasa Współczesna i Dawna 1958 nr 2, s. 40—80. 
2 Tamże, s. 79. 
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nie znalazł zbyt szybko pełnego oddźwięku, co nie znaczy, aby temat 
nie przewijał się w różnych publikacjach, przedstawianych w na
stępnych latach na łamach czasopism fachowych i w wydawnictwach 
książkowych. Były to jednak poczynania mające głównie charakter 
fragmentaryczny; informacje na ten temat odnajdujemy w licznych 
raportach i opracowaniach wyników badań, realizowanych przez 
różne instytucje, w których przynależność do grupy zawodowej ro
botników była jedną ze zmiennych społecznych. Najbliższa zakresem 
tematycznym pracy W. Kobylańskiego jest książka Władysława Kwa-
śniewicza (oparta zresztą na materiałach zebranych przez pierwszego 
autora) pt. „Czytelnictwo prasy w Nowej Hucie" (1964); sporo in
formacji na temat czytelnictwa prasy wśród robotników na Śląsku 
odnajdujemy w opracowaniu Józefa Kądzielskiego pt. „Publiczność 
prasowa Katowic" (1966); poszerzają także naszą wiedzę na ten te
mat wycinkowe badania IFiS PAN, których rozliczne efekty opubli
kowane są głównie w Zeszytach Badań Rejonów Uprzemysławianych 
PAN 3. Problem ten, zazwyczaj także wycinkowo, badają regionalne 
instytuty naukowo-badawcze4 oraz wyższe uczelnie5. Niedawno 
(1973), kwestie wolnego czasu robotników i sposoby jego spędzania 
(w tym zakresie także czytelnictwa prasy) stały się przedmiotem sze
roko zakrojonych badań IFiS.PAN, których pierwsze wyniki przed
stawiono ostatnio 6. 

Informacje o aktywności czytelniczej robotników zbierano także 
w kolejnych badaniach OBP, prowadzonych w ciągu kilkunastu lat, 
gdzie zawód „robotnik" znajdował się prawie zawsze w szeregu in
nych cech społeczno-demograficznych, korelowanych z informacjami 
o czytelnictwie prasy 7. W większości były to jednak badania regio-
3 Władysław K w a ś n i e w i c z : Czytelnictwo prasy w Nowej Hucie, jego 
podłoża i funkcje społeczno-kulturowe. OBP, Kraków 1964; Józef K ą d z i e l -
s k i : Publiczność prasowa Katowic. OBP, Kraków 1966; publikacje Komitetu 
i Zakładu Badań Rejonów Uprzemysławianych PAN (zwłaszcza Zeszyty Ba
dań Rejonów Uprzemysławianych) oraz innych zakładów i pracowni IFiS 
PAN, np. Pracowni Badań nad Kulturą Masową. Obszerną literaturę na ten 
temat zamieszcza Jan S z c z e p a ń s k i w przypisach do pracy: Odmiany 
czasu teraźniejszego, KiW, Warszawa 1973, wyd. IV. 
4 Problemami tymi wycinkowo zajmują się takie placówki jak Instytut Za
chodni, Instytut Śląski czy Instytut Zachodmio-Pomorski. Pracownik nauko
wy ostatniego z wymienionych instytutów — Kazimierz W a s i а к — opubli
kował niedawno na łamach Zeszytów Prasoznawczych (nr 2/1975) artykuł 
pt. Czytelnictwo prasy w środowisku szczecińskiej młodzieży robotniczej. 
5 Por. m. in. Materiały ogólnopolskiej konferencji poświęconej socjologicz
nym badaniom nad kulturą środowisk robotniczych, przygotowanej przez Ka
tedrę Etnografii Ogólnej i Socjologii UJ; konferencja odbyła się w dniach 
3 i 4 V 1969 (maszynopis powielany do użytku wewnętrznego). 
6 Według komunikatu PAP z 24 IX 1975 opracowano już wstępnie (statystycz
nie) pierwszą część materiałów z badań prowadzonych pod kierunkiem prof. 
dra Kazimierza Z y g u l s k i e g o nt. pracy, wypoczynku i życia kulturalne
go robotników wielkoprzemysłowych, badania zrealizowano w roku 1973 na 
terenie zakładów w 5 podstawowych branżach przemysłowych. Były to bada
nia w ramach tematu węzłowego: „Przewidywane zmiany we wzorach kon
sumpcji i potrzebach kulturalnych". 
7 Ze względu na generalne traktowanie badanych zbiorowości (w których ro
botnicy stanowili jedną z grup zawodowych) oraz w związku z małymi liczeb-
nościami prób, zmienna „zawód" przynosiła wartościowe informacje najczęściej 
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nakie, rzadziej obejmowały kilka województw czy regiony reprezen
tatywne dla ogółu kraju. Uzyskanie obrazu czytelnictwa prasy wśród 
robotników całej Polski umożliwiły dopiero badania zrealizowane 
przez zespół Pracowni Badań Odbioru Prasy OBP w roku 1974. One 
także stanowią podstawę rozważań zawartych w tym artykule. 

2. Przedmiot, cel i metoda zrealizowanych badań 

Przedmiotem rozważań w naszej analizie jest zjawisko czytelnic
twa w kręgu r o b o t n i k ó w , reprezentujących wszystkie regiony 
naszego kraju, różne skupiska ludzkie i specjalności zawodowe, nie 
mówiąc o takich czynnikach — w istotny sposób różnicujących tę 
zbiorowość — jak wiek, miejsce zamieszkania, aktywność polityczna 
czy status materialny. 

Robotnicy stanowili część badanej przez nas zbiorowości miesz
kańców, reprezentatywnej dla ogółu ludności Polski; w myśl uprosz
czonego kryterium do wyróżnionego podzbioru zaliczyliśmy tych 
wszystkich, którzy deklarowali swoją przynależność do grupy robot
ników niewykwalifikowanych bądź wykwalifikowanych. W tej licz
bie znaleźli się zarówno robotnicy wielkoprzemysłowi, jak też ro
botnicy rolni, a także liczna grupa chłopów-robotników, ludzie o róż
nym stopniu przygotowania zawodowego, wykonujący różne prace, 
od najprostszych (np. ziemnych), do bardzo skomplikowanych (obsłu
ga nowoczesnych maszyn i urządzeń technicznych). 

Należy przy tym podkreślić zarówno zmiany, jakim podlegało śro
dowisko., robotnicze w ponad trzydziestoletniej historii Polski Ludo
wej, jak też związane z tym zmiany w „stereotypie" pojęcia robotni
ka. „Nie t rud fizyczny, lecz obsługa i bezpośrednie uruchomienie ma
szyn i narzędzi pracy staje się wyróżnieniem robotnika i określa jego 
miejsce w społecznym podziale pracy" 8. Postęp techniczny zwiększa 
zakres wysiłku umysłowego i powoduje zmniejszenie wydatku ener
gii fizycznej, jednakże nie to jest głównym powodem zmian w sytua
cji robotnika. „Uczestnicząc coraz szerzej w pracy techników czy in
żynierów, robotnikiem jest nadal ten pracownik, który bezpośrednio 
obsługuje maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia pracy, bez 
względu na to, jaka jest ich konstrukcja czy charakterystyka tech
niczna" 9. 

Należy także podkreślić zmiany, jakie zaszły w składzie klasy ro
botniczej ; dokonały się one zwłaszcza w latach pięćdziesiątych, kiedy 
w jej szeregi przeszła część drobnomieszczaństwa i przede wszyst
kim chłopi. W latach sześćdziesiątych kończą się procesy integracyj-

w korelacji z danymi o wykształceniu, a czasem także miejscem zamieszka
nia badanych. Problem właściwej kategoryzacji „zawodu" w badaniach so
cjologicznych istnieje od lat; należy sądzić, że zmiany na lepsze nastąpią 
po naukowym opracowaniu zestawu kategorii zawodowych do tego typu 
badań, nad czym pracuje IFiS PAN. 
8 J . S z c z e p a ń s k i : Niektóre cechy rozwoju klasy robotniczej w trzydzie
stoleciu Polski Ludowej. Nauka Polska 1974 nr 6, s. 37. 
9 Tamże, s. 38. 
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ne w środowisku robotniczym. Kończą się także czasy „przyuczo
nych" robotników, szkolnictwo staje się podstawową instytucją 
kształcącą klasę robotniczą. Wszystkie te zmiany, jakie obserwujemy 
w sferze wykształcenia i składu zawodowego, musiały zmieniać 
i zmieniały rolę klasy robotniczej, nie tylko w życiu gospodarczym, 
ale także w sferze działalności pozaprodukcyjnej : życiu społecznym, 
politycznym i kulturalnym. 

W dziedzinie kultury środowisk robotniczych dokonały się i nadal 
dokonują istotne zmiany. W związku z industrializacją kraju obser
wujemy przechodzenie od układu kulturowego opartego na t r a d y 
c j i , na przewadze kultury ludowej — do układu opartego na zorga
nizowanej kulturze masowej, w której istotną rolę odgrywają ma
sowe środki komunikowania. Na przekształcenia te istotny wpływ 
mają: upowszechnienie wykształcenia szkolnego, wpływ pracy i no
wej techniki na życie codzienne, wreszcie zwiększająca się ruchli
wość — pionowa i pozioma. Mamy także do czynienia z zanikiem 
tradycyjnych stereotypów zachowania, przy równoczesnym przyj
mowaniu nowych wzorów (przykład: naśladowanie przez chłopów-
-robotników wzorów uznawanych w środowisku robotników wielko
miejskich). Dotyczy to m. in. wielu elementów uczestnictwa kultu
ralnego, w tym także odbioru masowych środków komunikowania. 

Artykuł ten przedstawia z a s i ę g czytelnictwa prasy wśród 
robotników, ich p o t r z e b y czytelnicze oraz c z y n n i k i sprzy
jające czytelnictwu prasy. Przedstawione wyniki badań porównuje
my w artykule z niektórymi ustaleniami z lat wcześniejszych, głów
nie uzyskanymi przez OBP10. 

Analizowany materiał jest fragmentem wyników badań ogólnopol
skich zrealizowanych w 1974 roku, wśród mieszkańców w wieku od 
14 lat. Wśród blisko 10-tysięcznej zbiorowości badanych mieszkańców 
Polski grupa robotników stanowiła 1840 osób (około 20°/o ogółu); jej 
charakterystykę przedstawiamy poniżej. 

Wywiady w terenie opierając się na standaryzowanym kwestiona
riuszu, przeprowadzili w marcu i kwietniu 1974 społeczni ankieterzy, 
zorganizowani w zespoły funkcjonujące przy wszystkich wydawnic
twach prasowych. Wyniki badań, zrealizowanych na próbie udziało
wej, obliczono na EMC w krakowskim „Petroinformie". 

3. Charakterystyka badanej zbiorowości 

Struktura badanej przez nas zbiorowości tylko w pewnej mierze 
dała się porównać z oficjalnymi danymi GUS-u, bowiem brak w nich 
informacji traktujących grupę robotników jako całość, nie ma tam 
także charakterystyk robotników w istotnych kategoriach demogra-
ficzno-społecznych; stąd określenie reprezentatywności badań możli
we jest tylko w kategoriach ogólnych. 

Ponad 40% robotników mieszka na wsi, wśród nich najbardziej 
liczna grupa to chłopi-robotnicy, których liczba się zwiększa, zwłasz-
19 Porównania te mają charakter szacunkowy, ze względu na różnice w za
kresie, charakterze i metodach porównywanych badań. 
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cza w regionach uprzemysławianych. Prawie 2/s ogółu badanej gru
py to mężczyźni (na wsi odsetek ich wynosi ponad 70%), nieco wię
cej kobiet odnajdujemy wśród robotników w dużych ośrodkach miej
skich. Struktura badanych ze względu na wiek jest nieco odmienna 
od składu ogółu badanych mieszkańców Polski; niższa jest średnia 
wieku — 60°/o robotników nie przekroczyło 40 roku życia (wśród 
badanych mieszkańców Polski — 55%). 

Najbardziej liczną grupą są robotnicy z wykształceniem zasadni
czym zawodowym (40%) i podstawowym (37%), nie ma w zasadzie 
w badanej grupie osób o wykształceniu wyższym niż średnie. Naj
mniej wykształceni są robotnicy mieszkający na wsi, najbardziej 
wielkomiejscy. Odsetek należących do partii jest wśród robotników 
podobny jak w badanej grupie mieszkańców Polski. 

4. Zasięg odbioru prasy na tle radia i telewizji. 

A. Popularność masowych środków komunikowania. Według ze
branych deklaracji generalny zasięg podstawowych środków komu
nikowania wśród robotników jest w zasadzie równy średniej kra
jowej, bowiem s t a l e i d o r y w c z o korzysta z prasy — 94% ro
botników (P-93%) u , z telewizji — 94% (P-94%), zaś z radia — 92% 
(P-93%). Natomiast systematyczność korzystania z tych źródeł 
(zwłaszcza radia) jest nieco niższa od obserwowanej wśród ogółu 
mieszkańców Polski. 

Tab. 1. Częstotliwość korzystania z radia i telewizji (dane w °/o°/o) 

Charakter odbioru 

stały 

dorywczy 

nie korzystają 

Ogółem badań w Polsce 
N = 9898 

Radio 

31 

62 

7 

Telewizja 

46 

46 

8 

Robotnicy 
N = 1840 

Radio 

27 

65 

8 

Telewizja 

45 

49 

6 

S y s t e m a t y c z n i e i r e g u l a r n i e czyta przynajmniej jed
ną gazetę (lub czasopismo) nieco ponad 60% robotników, czyli nie
wiele mniej niż wszyscy dorośli mieszkańcy kraju. Jeżeli jednak po
równamy l i c z b ę tytułów czytaną przez przeciętnego robotnika 
i przeciętnego mieszkańca Polski, to okaże się, że ten pierwszy ko
rzysta zazwyczaj z m n i e j s z e j liczby tytułów, bowiem wśród ro
botników odsetek stałych i dorywczych odbiorców najwyżej trzech 
tytułów wynosi ponad 55%, analogiczny wskaźnik wśród badanej 
grupy mieszkańców Polski wynosi 42%. 

Niższa aktywność czytelnicza robotników nie jest wynikiem sta
łych trudności w uzyskiwaniu prasy (sygnalizuje to niewielu robot-
11 P = analogiczne wskaźniki dla ogółu badanych mieszkańców Polski (ozna
czenie to stosujemy także na dalszych stronach artykułu). 
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ników), jest raczej odbiciem określonego stopnia potrzeb robotni
ków w tym względzie, na co wskazuje także wiele poprzednich ba
dań, w których uczestniczyli przedstawiciele tej grupy zawodowej. 
Na podstawie badań zrealizowanych w ostatnich 15' latach można 
stwierdzić, że przeciętny robotnik lat sześćdziesiątych był zazwyczaj 
odbiorcą jednego dziennika — popołudniowego lub lokalnej gazety 
partyjnej; w ostatnich latach wzrosło zarówno zainteresowanie dru
gą z wymienionych gazet jak też w s p ó ł w y s t ę p o w a n i e czy
telnictwa porannego dziennika PZPR i popołudniówki. Dodajmy nie
zmiennie duży zasięg radia w tym środowisku i powszechne prawie 
wśród robotników zainteresowanie telewizją, a obraz aktywności ro
botników w odbiorze masowych środków komunikowania będzie 
w miarę pełny. Jest on jednak ogólny i konieczne staje się przepro
wadzenie bardziej szczegółowych analiz w celu ukazania czytelni
ków różnicujących aktywność robotników w odbiorze prasy, radia 
i telewizji. 

O ile przeciętny robotnik mieszkający w m i e ś c i e nie różni się 
zasadniczo aktywnością w odbiorze telewizji od swoich sąsiadów re
prezentujących inne zawody, o tyle robotnicy mieszkający n a w s i 
są częściej niż inni jej mieszkańcy posiadaczami telewizorów i — co 
się z tym wiąże — bardziej aktywnymi odbiorcami telewizji, mimo 
iż w porównaniu z robotnikami mieszkającymi w miastach odbiór 
ten jest mniej systematyczny. Ta właśnie, stosunkowo duża aktyw
ność w odbionze telewizji przez robotników-mieszkańców wsi po
woduje, że wskaźnik zainteresowania telewizją wśród ogółu robot
ników przewyższa nieco średnią krajową. 

Miejsce zamieszkania robotników różnicuje także dosyć wyraźnie 
korzystanie z prasy.' Stosunkowo najbardziej rozczytany w prasie 
jest robotnik w i e l k o m i e j s k i i to zarówno ze względu na licz
bę czytywanych tytułów, jak i systematyczność ich odbioru. Stosun
kowo najmniej aktywny jest natomiast przeciętny robotnik mieszka
jący na wsi, zwłaszcza zaliczany do kategorii chłopów-robotników. 
Zapewne istotną rolę odgrywają w tym przypadku takie czynniki, 
jak wykształcenie, wiek czy nawet możliwości bezpośredniego uzy
skiwania prasy, znaczącą rolę odgrywają tu także pewne nawyki śro
dowiskowe czy szerzej kulturowe, określające rolę prasy w zaspo
kajaniu czasu wolnego, w realizacji indywidualnych zainteresowań. 

Jedna z tez, przedstawiona w szerszym opracowaniu1г, że wieś 
,.przesiada się" od radia do telewizora (z pominięciem prasy), ma 
w przypadku robotników mieszkających na wsi wyraźne uzasad
nienie. Na wsi jest bowiem stosunkowo najwięcej osób nie korzysta
jących z prasy w o g ó l e , nadto rozwój czytelnictwa prasy w la
tach ostatnich był słabszy niż wzrost odbioru telewizji w tym śro
dowisku. Wśród robotników z wykształceniem niepełnym podsta
wowym 27% nie czyta prasy, około 20% nie ogląda telewizji, zaś 
radia nie słucha tylko 17%. Wśród robotników niewykwalifikowa
nych nie słucha radia 11%, nie ogląda telewizji 12%, zaś nie czyta 
prasy 14%. 
12 Z. B a j k a : Czytelnictwo prasy w Polsce. OBP 1975 (maszynopis w Archi
wum OBP). 
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Należy wreszcie podkreślić, że środki audiowizualne są dla więk
szości robotników znacznie bardziej przystępnym źródłem przekazu 
niż prasa. Są także, co mieści się we współczesnym modelu rekreacji, 
przyjętym nie tylko w tym środowisku, środkami spełniającymi wie
le funkcji, wśród których rozrywkowe i informacyjne są zapewne 
najbardziej istotne 13. Jeżeli dodamy, że wykonywana nierzadko jesz
cze przez robotników ciężka praca fizyczna (także dodatkowe zajęcia 
gospodarskie w przypadku chlopów-robotników) nie sprzyjają, a ra
czej przeciwdziałają odbiorowi trudniejszych treści i większemu wy
siłkowi intelektualnemu, to zestaw bardziej istotnych powodów ta
kiego stanu rzeczy zdaje się pełny14. 

B. Zasięg odbioru dzienników lokalnych. Na każdych czterech ro
botników trzech korzysta stale lub dorywczo z lokalnego dziennika 
PZPR (P-69). Równocześnie tam, gdzie wydawane są dzienniki po
południowe ich poczytność jest o ponad 4°/o wyższa od średniej kra
jowej. Dzienniki poranne tzw. czytelnikowskie są w tym środo
wisku mniej popularne. 

Tab. 2. Czytelnictwo gazet lokalnych wśród robotników ze względu na miejsce 
zamieszkania (w starym podziale administracyjnym) — dane w °/o°/o 

Miejsce zamieszkania 

miasta wojewódzkie 

inne miasta 

wieś 

Dzienniki 
PZPR 

P* 

52 

76 

70 

R** 

56 

80 

76 

Dzienniki 
poranne 

P 

27 

21 

l i 

R 

30 

16 

12 

DzienniM 
popołudniowe 

P 

41 

19 

11 

R 

54 

19 

14 

* P = Polska — ogółem; ** R = robotnicy 

W dużych ośrodkach miejskich zainteresowanie gazetami partyj
nymi przewyższa nieco poczytność popołudniówek. Jednakże to spoj
rzenie generalizujące wymaga pewnej korekty, bowiem wniosek 
dotyczy 17 dzienników PZPR i 12 popołudniówek, tak więc na 
wskaźnik zasięgu ta różnica w liczbie tytułów wpływa zasadniczo. 
Jeżeli jednak obliczymy zasięg obu typów dzienników tylko w re
gionach posiadających dziennik PZPR i popołudniówkę, to okaże się, 
że wskaźnik korzystania z dzienników popołudniowych w ośrodkach 
wielkomiejskich wynosi ponad 60%. Ma więc prasa popołudniowa 

13 Por. Z. B a j k a : Rola i wartość prasy w zakresie informowania o wyda
rzeniach krajowych i zagranicznych. Materiały OBP z. 23, Kraków 1973, s. 
66 i n. 
14 Robotnicy oglądają zazwyczaj programy rozrywkowe, sportowe i filmy, 
zaś z „poważnych" audycji tylko DTV. Do takich wniosków doszła m. in. Re
nata S i e m i e ń s k a na podstawie badań, z których komunikat ogłosiła na 
ogólnopolskiej sesji organizowanej przez UJ; por. Materiały z ogólnopolskiej 
konferencji (op. cit.). Kilka uwag o aktywności kulturalnej robotników po
chodzenia chłopskiego. 
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w dużych miastach zasięg najwyższy ze wszystkich tytułów lokal
nych 15. 

Te same przeliczenia w odniesieniu do wsi podnoszą zasięg po
południówek w tym środowisku do ponad 18% (w skali kraju ll°/o), 
co potwierdza generalną tezę, że na wsi odbiorcami tych dzienników 
są głównie chłopi-robotnicy oraz inne osoby, które cechuję ruchli
wość przestrzenna, bowiem w skali kraju popołudniówki nie są kol
portowane do punktów sprzedaży na wsi16. Czytanie popołudniówek 
przez chłopów-robotników wynika zapewne z dwóch podstawowych 
czynników: po pierwsze, z naśladowania kolegów z miejsca pracy, 
którzy bardzo często czytają ten dziennik, po drugie — z charakteru 
tego typu prasy, skierowanej do najmniej przygotowanego odbiorcy. 
Dodajmy poręczny format tych 'dzienników (nie bez znaczenia w wa
runkach powrotów z pracy), ich niewielką objętość, atrakcyjne for
malnie i treściowo opracowanie dziennikarskie, a zainteresowanie po~ 
południówkami wśród tej grupy robotników będzie zupełnie zrozu
miałe 17. 

Do przedstawionych uwag dorzućmy jeszcze kilka wniosków uzu
pełniających: 
• Po pierwsze — opisywana sytuacja ma pewne wyjątki. Do takich 
należy zaliczyć prawie powszechny zasięg Trybuny Robotniczej 
wśród robotników na Śląsku oraz wielką popularność Expressu Wie
czornego wśród robotników stolicy i regionu podwarszawskiego. 
• Po drugie — w związku z obserwowaną ruchliwością przestrzenną 
(np. praca w innym województwie niż miejsce zamieszkania) oraz 
zmianami w kolportażu prasy, nie przedstawiamy popularności po
szczególnych tytułów; bardziej właściwe wydaje się nam w tym 
przypadku operowanie wskaźnikami zainteresowania określonym ty
pem dziennika (lub jego substytutem, tam gdzie dziennika takiego 
nie ma). 
• Po trzecie — należy podkreślić, że niesystematyczność korzysta
nia przez robotników z prasy codziennej objawia się najmocniej na 
przykładzie dzienników porannych („czytelnikowskich"). 

С Czytelnictwo prasy codziennej o zasięgu ogólnopolskim. W po
równaniu z ogółem badanych w Polsce, codzienne gazety o zasięgu 
ogólnopolskim są wśród robotników nieco mniej popularne. Na po
ziomie średniej krajowej poczytności utrzymują się jedynie takie 
tytuły jak Trybuna Ludu (R-15'%, P-I6V0), Sport (R-6°/o, P-6V0), 
Glos Pracy i Kurier Polski, nieco powyżej: Express Wieczorny 
(R-11%, P-9%), Dziennik Ludowy (R-7%, P-5%) i Przegląd Spor-
15 O niezmiennej od lat popularności popołudniówek donoszą kolejne badania 
realizowane w ostatnich 15 latach; por. m. in. cytowane publikacje: W. К о-
b y l a ń s k i e g o , W. K w a ś n i e w i c z a , Z. P u c k a : Publiczność prasowa 
Krakowa, Zeszyty Prasoznawcze 1967, nr 4, Z. B a j k i : Czytelnicy dzienni
ków w Krakowie, Zeszyty Prasoznawcze 1969, nr 4 i inne. 
16 Teza ta znalazła się w opracowaniu autora: Czytelnictwo prasy w Polsce, 
op. cit. 
17 Na te cechy prasy popołudniowej zwracali uwagę także badani przez W. 
K o b y l a ń s k i e g o (op. cit., s. 55 i n.) robotnicy Krakowa; do podobnych 
wniosków doszedł także W. К w a ś n i e w i c z; op. cit., s. 143 i n. 
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towy (R-7°/o, P-5°/o); pozostałe mają mniejszy zasięg. W grupie ro
botników niewykwalifikowanych najwyższe wskaźniki poczytnosci 
mają gazety sportowe, Express Wieczorny i niektóre dzienniki prze
znaczone dla odbiorców wiejskich. Jednakże ogólne wskaźniki zain
teresowania prasą „centralną" są wśród robotników niższe niż w ska
li kraju. 

Należy również podkreślić wyraźnie k o m p l e m e n t a r n y cha
rakter czytelnictwa tych tytułów wśród robotników, co łączy się ze 
znacznie zmniejszonymi wskaźnikami systematycznego odbioru; cha
rakteryzuje to przykładowo poniższe zestawienie: 

Czytają stale 
ieszkańcy Polski 

(16) 8fl/o 
(9) 7°/o 
(7) 5% 
(5) 3% 
(5) 3°/o 
(6) 3°/» 

robotnicy 
(15) 6% 
(11) 7°/o 
(5) 3% 
(7) 3°/o 
(7) 4°/o 
(6) 3°/o 

1. Trybuna Ludu 
2. Express Wieczorny 
3. Życie Warszawy 
4. Dziennik Ludowy 
5. Przegląd Sportowy 
6. Sport 
(w nawiasach wskaźniki zasięgu ogółem: stałego + dorywczego) 

Jak zatem widać, stały kontakt z tzw. gazetami centralnymi ma 
niezbyt duży odsetek robotników. Zjawisko to ma w stosunku do 
innych tytułów o zasięgu ogólnopolskim, czyli czasopism, tendencję 
pogłębiającą się. 

D. Zasięg odbioru czasopism. Twierdzenie o małym zainteresowa
niu robotników czasopismami ilustruje dobitnie kolejne zestawienie 
(tabela 3). W przypadku niektórych tytułów aktywność czytelnicza 
robotników jest równa lub zbliżona do wskaźników dla ogółu bada
nych, ale w odniesieniu do większości czasopism zainteresowanie ro
botników jest małe lub całkiem nikłe. 

Tab. 3. 

Lp. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Zasięg czytelnictwa najbardziej poczytnych czasopism wśród robot
ników (dane w °/o) 

Tytuły 

Przyjaciółka 
Kobieta i Zycie 
Panorama 
Przekrój 
Nowa Wieś 
Perspektywy 
Kulisy 
Zarzewie 
Motor 
Dookoła świata 

Robotnicy 

27 
9 
8 
7 
6 
5 
5 
4 
4 
3 

Mieszkańcy 
wsi — ogółem 

30 
10 
5 
6 
9 
4 
3 
5 
2 
3 

Mieszkańcy 
Polski — 

ogółem 

27 
14 
10 
14 
6 
8 
8 
3 
3 
5 
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M a g a z y n y (wśród nich zwłaszcza czasopisma kobiece) to pe
riodyki, które są p r z e d e w s z y s t k i m czytywane przez robot
ników. Do takich pism należą bowiem zarówno Panorama, Przekrój 
czy Dookoła świata. Charakter magazynowy mają także Kulisy oraz 
Nowa Wieś. Robotnicy zamieszkali na wsi stanowią czwartą część 
ogółu odbiorców Nowej Wsi, niewiele niższy jest ich udział wśród 
publiczności Zarzewia. 

Z tygodników społeczno-politycznych w pierwszej dziesiątce cza
sopism najbardziej popularnych wśród robotników mieszczą się je
dynie Perspektywy18, ich głównymi odbiorcami są przede wszyst
kim młodzi robotnicy19. Z pism monotematycznych (specjalistycz
nych) najbardziej poszukiwany jest Motor. Trzykrotnie rzadziej niż 
ogół mieszkańców Polski sięgają robotnicy po Politykę i Forum, obja
wiając podobne zainteresowanie tymi tytułami co ludność wiejska. 
Dodajmy jeszcze, że w odniesieniu do wielu tytułów charakter czy
telnictwa czasopism jest w znacznym stopniu d o r y w c z y . Przy
jaciółka czytana jest s t a l e przez 18°/o robotników (P-19°/o), Kobie
ta i Zycie przez 5°/o (P-9°/o), Panorama — 5°/o (P-6%), Przekrój — 
4°/o (P-9°/o), systematyczny zasięg innych tytułów wymienianych na 
pierwszych dziesięciu miejscach nie przekracza 3°/o. Tak więc poza 
Przyjaciółką, żadne z czasopism nie osiąga w badanym środowisku 
wskaźnika z a s i ę g u s t a ł e g o wyższego niż 5%, co potwier
dza tezę o bardzo małym zainteresowaniu tym typem prasy wśród 
robotników. Dodajmy jeszcze, że w rodzinach robotniczych, kupo
wana (lub prenumerowana) przez kobiety Przyjaciółka jest czytana 
także, aczkolwiek niesystematycznie, przez pewien odsetek mężczyzn. 
Potwierdza się zatem teza o „rodzinnym" charakterze czytelnictwa 
Przyjaciółki, będącej w wielu robotniczych rodzinach jedynym 
względnie regularnie czytanym czasopismem. 

5. Zainteresowania czytelnicze robotników 

Ze względu na ograniczoną objętość artykułu prześledzimy zainr 
teresowania robotników — czytelników prasy na trzech przykła
dach. Omówimy mianowicie w skrócie, jak kształtują się ich po
trzeby czytelnicze pod względem: a) tematyki publikacji prasowych, 
b) typu i rodzaju materiałów prasowych, c) ich zasięgu geopolitycz
nego. 

A. Zainteresowania tematyczne. Porównując w kategoriach ogól
nych potrzeby tematyczne odbiorców prasy w trzech wyróżnionych 
grupach: mieszkańców Polski, robotników oraz wyłącznie robotni
ków niewykwalifikowanych, zauważamy łatwo istotne różnice dzie
lące te grupy. 

18 Zainteresowanie Perspektywami wśród robotników s3-gnalizowały już wcze
śniej badania nad czytelnictwem tego tygodnika, po jego ukazaniu się na 
rynku prasowym. 
19 Potwierdza to ustalenia K. W a s i a k a ; op. cit., s. 41. 
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Tab. 4. Zainteresowania tematyczne czytelników prasy wśród robotników 
(dane w °/o) 

Lp. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

T e m a t y 

zatrudnienie, płace, zarobki 

sport i turystyka 

kradzieże, wypadki, przestęp
stwa 

budownictwo mieszk., handel, 
komunikacja itp. 

rozrywki umysłowe, humor 

krajowa i zagraniczna działal
ność partii, rządów itp. 

nauka, oświata, wychowanie 
młodzieży 

zwyczaje, obyczaje różnych lu
dzi w kraju i na świecie itp. 

sprawy wsi i rolnictwa 

gospodarka kraju, praca zakła
dów przemysłowych i instytu
cji 

sprawy kultury i sztuki 

sprawy światopoglądu, ideolo
gii i religii 

działalność partii i stronnictw 
politycznych w kraju itp. 

inne artykuły i informacje 

Ogółem 
robotnicy 
N = 1840 

44 

37 

30 

26 

22 

21 

20 

20 

13 

13 

8 

8 

6 

8 

Robotnicy 
niewykwa
lifikowani 

N = 408 

43 

20 

33 

26 

20 

15 

20 

20 

19 

10 

7 

9 

4 

7 

Ogółem 
mieszkań
cy Polski 
N = 9898 

26 

29 

25 

22 

24 

22 

28 

24 

17 

12 

16 

12 

6 

7 

Analiza zestawienia prowadzi do kilku podstawowych wniosków: 
1. Czytelnicy prasy reprezentujący różne środowiska (ogół mieszkań
ców Polski) mają bardziej zróżnicowanie zainteresowania tematycz
ne niż robotnicy, stąd między wskazaniami poszczególnych pozycji 
klucza tematycznego nie występują wyraźne różnice w odsetkach, 
jak w hierarchii stworzonej na podstawie deklaracji robotników, 
którzy — wyraźnie preferując wąską grupę tematów — poświęcają 
mniej uwagi innym zagadnieniom. 
2. Wyższe zainteresowanie robotników, w stosunku do ogółu mie
szkańców Polski, objawia się tylko w stosunku do takich tematów 
jak: sport, zatrudnienie, płace i zarobki oraz tematyka sensacyjna. 

4 — Zeszyty Prasoznawcze 
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Wyraźnie mniej natomiast interesują się sprawami kultury i sztuki 
oraz problemami nauki, oświaty i wychowania młodzieży. 
3. Istnieją także, co wynika chociażby z przedstawionej tabeli, istot
ne różnice między robotnikami posiadającymi kwalifikacje zawodo
we i niewykwalifikowanymi. Ci ostatni interesują się jeszcze bar
dziej wąską grupą tematów, przy czym słabiej objawia się u nich 
zainteresowanie problematyką polityczną, gespodarczą i kulturalną. 
4. Nakreślony obraz zainteresowań tematycznych potwierdza wcześ
niejsze ustalenia empiryczne, w szczególności zaś twierdzenie, iż: 
a) z zainteresowaniem tematyką sportową należy łączyć duże zain

teresowanie prasą sportową wśród robotników; 
b) preferowanie tematyki sensacyjnej oraz obyczajowej jest potwier

dzeniem ogólnie wyższego zainteresowania w tym środowisku 
materiałami lekkimi, niezbyt trudnymi, zaspokajającymi zwykłą 
„ciekawość świata"; 

c) sprawy zatrudnienia, płac, zarobków oraz sport, to tematy nie 
tylko najczęściej poszukiwane w prasie, ale również najczęściej 
poruszane w rozmowach w tym środowisku20. 

5. Analiza zainteresowań tematycznych ze względu na cechy społecz
no-demograficzne robotników21 prowadzi do następujących wnio
sków: 
a) Robotnicy zamieszkali w miastach nieco bardziej niż pozostali 

interesują się tymi publikacjami, w których poruszane są pro
blemy budownictwa mieszkaniowego, handlu, usług itp. oraz ma
teriałami sensacyjnymi, zaś robotnicy mieszkający na wsi — sto
sunkowo najintensywniej sprawami zatrudnienia, płac i zarob
ków. 

b) Wśród robotników reprezentujących niższy poziom wykształce
nia bardziej popularne są tematy lekkie (sensacja, rozrywka) oraz 
integralnie związane z miejscem zamieszkania, a także kwestie 
związane z płacami, zarobkami i cenami. Im wyższe wykształce
nie, tym silniej preferowane są problemy polityczne, gospodarcze 
oraz sprawy kultury i sztuki. 

c) Stosunkowo najbardziej ubogie zainteresowania obserwujemy, 
analizując deklaracje m ł o d y c h robotników. Wraz z wiekiem 
ilość problemów godnych zainteresowania wzrasta. Zgodnie z ten
dencją ogólnopolską, najbardziej wyrównane zainteresowania ce
chują tematykę sensacyjną, natomiast wraz z wiekiem słabnie 
zainteresowanie treściami rozrywkowymi, tematyką sportową 
i — wyraźnie — problematyką kulturalną. Zapotrzebowanie na 
tematykę polityczną, zwłaszcza na publikacje o działalności par
tii, jest najsilniejsze wśród robotników w średnim wieku. 

10 Tematami podnoszonymi przez robotników najczęściej w rozmowach są: 
praca i sprawy zawodowe; zarobki, dochody i ceny; sport; dzieci i ich wycho
wanie; różne wydarzenia w okolicy. 
21 Zależności te wytrzymały próbę czasu, bowiem aktualne ustalenia są po
dobne do wniosków W. K o b y l a ń s k i e g o sprzed 18 lat; por.: Krakowski 
robotnik... (op. cit., s. 64 i п.). 
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d) Kobiety częściej poszukują w prasie tematów dotyczących nau
ki, oświaty, a zwłaszcza wychowania młodzieży, bardziej zajmu
ją je sprawy obyczajowe i problematyka kulturalna; mężczyźni 
natomiast wyraźnie częściej poszukują publikacji na tematy spor
towe oraz traktujące o zarobkach, płacach i zatrudnieniu. 

Blisko 80°/o badanych robotników stwierdziło, że całkowicie lub 
częściowo uzyskuje w prasie informacje na interesujące ich tematy. 
Jedynie minimalny odsetek (około 2%) uważa się za zdecydowanie 
niedoinformowanych w tym zakresie. 

B. Zainteresowania rodzajowe. W procesie przekazu materiałów pra
sowych ważna jest nie tylko zawartość przedstawianych informacji, 
ale także — używając handlowego określenia — „opakowanie" w ja
kim czytelnik otrzymuje ten materiał, czyli formy dziennikarskie. 
Dlatego w omawianych badaniach podjęliśmy także i ten drugi pro
blem: określenie potrzeb odbiorców prasy wśród robotników w za
kresie formy i objętości artykułów i informacji. 

Na podstawie poprzednich badań z ostatniego 15-leeia skonstruo
waliśmy hipotezę zakładającą, że czytelnicy z tego środowiska prefe
rować będą krótkie i mniej skomplikowane formalnie gatunki dzien
nikarskie. Inaczej mówiąc, spodziewaliśmy się preferencji informacji 
krótkich, tekstów mających związek z kontaktami: redakcja — czy
telnicy (listy, porady itp.) oraz materiałów reportażowych. Nasze 
oczekiwania znalazły potwierdzenie w wynikach. 

Jak wynika z tabeli 5 na s. 52, robotnicy nie różnią się zbytnio 
w zainteresowaniach od ogółu mieszkańców Polski. Zaobserwowane 
różnice i pewną odmienność potrzeb w tym zakresie można nakre
ślić w kilku punktach: 
a) Dominuje zainteresowanie tekstami krótkimi i zwięzłymi infor

macjami, odwrotnie natomiast — najmniej interesują robotni
ków artykuły problemowe, co jest zrozumiałe, zważywszy że za
zwyczaj przeznaczone są dla bardziej wykształconych odbiorców; 

b) Zainteresowanie publikacjami będącymi efektem łączności czy
telników z redakcjami znajduje odzwierciedlenie także w struk
turze piszących do redakcji, wśród których robotnicy i osoby 
mieszkające na wsi stanowią dosyć pokaźną grupę; 

c) Ceniąc najwyżej teksty najbardziej zbliżone do życia, zwłaszcza 
zaś reportaże itp. materiały, mniej chętnie sięgają robotnicy po 
teksty komentujące, operujące w większym stopniu pojęciami 
abstrakcyjnymi ; 

d) Różne podstawowe cechy społeczno-demograficzne nie przyno
szą zmian na pierwszych pozycjach hierarchii zainteresowań ro
dzajowych, jednakże 
— po pierwsze: robotnicy mieszkający na wsi c z ę ś c i e j niż 

inni objawiają zainteresowania tekstami o charakterze porad
niczym, chętniej także czytają teksty uchwał, komunikatów, 
przemówień; rzadziej natomiast interesują ich reportaże i ma
teriały opatrzone komentarzem, 

4* 
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Tab. 5. Zainteresowania rodzajowe odbiorców prasy wśród robotników (da
ne w %) 

Lp. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Typ artykułów i wiadomości 

wiadomości krótkie, dające 
wiedzę o tym, co najważniej
sze 

wiadomości obszerniejsze, wy
jaśniające dlaczego coś się wy
darzyło, zawierające komentarz 

artykuły, których autorzy byli 
uczestnikami opisywanych przez 
siebie wydarzeń 

artykuły problemowe omawia
jące zjawisko lub kilka zja
wisk, zawierające stanowisko 
autora 

przemówienia, wypowiedzi 
przedstawicieli różnych władz 
itp. 

uchwały państwowe, komuni
katy 

listy czytelników, odpowiedzi 
redakcji itp. 

porady redakcyjne 

ogłoszenia drobne, reklamy itp. 

powieści w odcinkach, opowia
dania itp. 

kalendarzyk imprez, program 
kin, teatrów itp. 

materiały rozrywkowe (humor, 
satyra) itp. 

rozrywki umysłowe (krzyżów
ki, szarady) itp. 

inne materiały 

Ogółem 
robotnicy 
N = 1840 

52 

19 

23 

5 

16 

32 

35 

17 

10 

22 

8 

16 

12 

1 

Robotnicy 
niewykwa
lifikowani 

N = 408 

43 

14 

19 

2 

14 

25 

35 

21 

11 

22 

6 

13 

10 

1 

Ogółem 
mieszkań
cy Polski 
N = 9898 

50 

21 

27 

11 

13 

28 

31 

15 

8 

20 

8 

17 

14 

1 
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— po drugie: kobiety bardziej interesują się materiałami roz
rywkowymi i tekstami mającymi charakter porad, mężczyźni 
natomiast częściej poszukują na łamach prasy reportaży i in
formacji skomentowanej. W pozostałych przypadkach zainte
resowanie jest podobne, 

— po trzecie: teksty rozrywkowe, reportaże itp. materiały są 
częściej poszukiwane przez młodych robotników, natomiast 
teksty uchwał, komunikatów i przemówień — wyraźnie czę
ściej przez starszych, 

— po czwarte: wraz z wykształceniem rośnie zainteresowanie in
formacją opatrzoną komentarzem oraz w pewnym stopniu 
artykułami problemowymi, maleje natomiast zapotrzebowa
nie na porady redakcyjne i materiały rozrywkowe. 

C. Zainteresowania materiałami prasowymi ze względu na stopień 
lokalności. Ostatnie z pytań postawione w tej części analizy miało 
na celu określenie zainteresowań robotników ze względu na kryte
rium geopolityczne. Odpowiedź, jaką otrzymano, pozwala stwier
dzić, że nie istnieją wyraźniejsze różnice w tym względzie między 
robotnikami a ogółem badanych w Polsce. Dominuje zainteresowa
nie wiadomościami dotyczącymi c a ł e g o k r a j u (około 47%), na
stępnie sprawami lokalnymi (35%) oraz zagranicznymi (ponad 15%). 
Problematyką innych regionów interesuje się nieznaczny odsetek 
czytelników wśród robotników. 

Stwierdzenia te są jeszcze bardziej wyraźne, jeżeli odniesiemy je 
do publiczności poszczególnych grup dzienników. Zwłaszcza odbior
cy prasy o zasięgu ogólnopolskim (około 62%), a także czytelnicy 
lokalnych „czytelnikowskich" gazet porannych (ponad 52%) jeszcze 
wyraźniej preferują wiadomości traktujące o problemach całego 
kraju. 

Przeprowadzona analiza potwierdza istotny wzrost zainteresowa
nia (zwłaszcza w ostatnich latach) problematyką ogólnokrajową, co 
ma istotny związek z aktualnymi integracyjnymi poczynaniami par
tii i rządu. 

Badani robotnicy twierdzą, że są dobrze poinformowani o spra
wach mających charakter ogólnopolski (około 70% deklaracji), na
stępnie — lokalnych (ponad 60% wskazań), stosunkowo najmniej
sza jest grupa dobrze poinformowanych o sprawach innych woje
wództw (43% deklaracji). Należy przy tym pamiętać, że przy po
wszechności odbioru wszystkich trzech źródeł przekazu informacje 
różne ze względu na stopień lokalności docierają do odbiorców róż
nymi kanałami i w różnych formach. Stąd występuje nakładanie 
się tych informacji, a najczęściej wzajemne uzupełnianie się, co po
zwala przeciętnemu robotnikowi mającemu kontakt z tymi mediami 
określić stopień poinformowania o sprawach różnych ze względu na 
kryterium geopolityczne, jako zadowalający. 



54 ZBIGNIEW BAJKA 

6. Czynniki warunkujące aktywność czytelniczą robotników 

Aktywność czytelnicza robotników uwarunkowana jest głównie 
działaniem kilku podstawowych czynników, a przede wszystkim: 
wykształceniem, wiekiem, środowiskiem, płcią. 

A. Wykształcenie. Rozpiętość wykształcenia wśród robotników jest 
mniejsza niż wśród ogółu mieszkańców Polski; najwyższym pozio
mem jest wykształcenie średnie. Jednakże mimo mniejszego zróżni
cowania w tym zakresie każdy wyższy stopień wprowadza istotne 
zwiększenie zainteresowania prasą. Najwięcej nieczytających od
najdujemy wśród robotników z wykształceniem niepełnym podsta
wowym (27%) i podstawowym (10°/o), wśród posiadających średnie 
wykształcenie nie czyta prasy tylko 2% badanych. Wraz ze wzro
stem wykształcenia zwiększa się także wyraźnie liczba czytanych 
tytułów, wśród których pojawia się coraz więcej pism o treści po
ważnej. Wykształcenie jest czynnikiem działającym na aktywność 
czytelniczą robotników s a m o i s t n i e , niezależnie od innych uwa
runkowań. 

B. Wiek. Im wyższy wiek, tym niższa jest aktywność robotników 
w odbiorze prasy. Apogeum czytelnictwa przypada na 18—30 lat, 
przy czym obniżenie aktywności czytelniczej następuje nieco wcześ
niej u kobiet niż mężczyzn. Czynnik „wiek" ulega istotnemu wzmoc
nieniu, współdziałając z innymi uwarunkowaniami, jak np. wy
kształcenie czy przynależność do określonej zbiorowości lokalnej. 
Większość ńieozytelników to ludzie najstarsi (powyżej 50 roku ży
cia), wielu z nich mieszka na wsi, a ich edukacja zakończona zo
stała w okresie międzywojennym, nierzadko na etapie kilku klas 
szkoły podstawowej. 

C. Środowisko. Najbardziej istotne zróżnicowania między robotnika
mi mieszkającymi w mieście i na wsi występują w odniesieniu do 
systematyczności korzystania i liczby czytanych tytułów. Jednakże 
czynnik osłabiający aktywność czytelniczą, np. „zamieszkiwanie na 
wsi" jest jak gdyby wypadkową kilku uwarunkowań: wykształce
nia (niższe niż w mieście), płci (blisko 70°/o robotników na wsi to 
mężczyźni, mniej aktywni w odbiorze prasy), o średnio niższych za
robkach i mniejszych możliwościach łatwego uzyskiwania prasy. 

Niezbyt aktywni czytelniczo i niezbyt systematyczni (nawet ci, 
którzy deklarują, że czytają), są chłopi-robotnicy. Często jedynymi 
czytanymi przez nich pismami są przywożone z miasta popołudniów-
ki lub (mniej systematycznie wykorzystywane) dzienniki PZPR. Za
pewne spory wpływ na obniżenie aktywności ma tu charakter wy
konywanej pracy, związane z nim zmęczenie, codzienne występo
wanie w dwóch różnych rolach, dwóch różnych środowiskach22. Ta 

22 Por. Franciszek Wiktor M l e c z k o : Chłopi-robotnicy w swojej wsi. Socjo
logiczne problemy przemysłu i klasy robotniczej, t. 1, PWN Warszawa 1966, 
s. 153—162. 
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grupa robotników pod wieloma względami znajduje się na granicy 
między wzorami zachowań kulturalnych właściwych dla wsi, a uzna
wanych w ośrodkach wielkomiejskich. 

D. Pleć. Wspominaliśmy już wcześniej, że płeć wpływa w określony 
sposób na czytelnictwo prasy; bardziej aktywne są kobiety, zwła
szcza młode, które korzystają z prasy codziennej, sięgają często tak
że po inne czasopisma. Bardziej aktywne w odbiorze prasy, w po
równaniu z mężczyznami, są zwłaszcza robotnice mieszkające na wsi. 
W odniesieniu do tej grupy kobiet można pokusić się o stwierdzenie, 
że czerpią one silniej w miejscu pracy (zwłaszcza w większych mia
stach) z pewnych wzorów kulturalnych niż mężczyźni. Wszak prze
noszona na wieś moda „miejska" w ubiorze, zachowaniu, sposobach 
spędzania wolnego czasu ma tak wiele wspólnego z działaniem ma
sowych środków przekazu23. 

E. Inne czynniki. Pewien istotny wpływ na aktywność czytelniczą 
mają także takie cechy, jak np. przynależność do PZPR (wyższe za
interesowanie prasą, większa systematyczność odbioru), a także peł
nienie roli tzw. „przywódców opinii" (zależność podobna). Nie po
twierdza się natomiast teza o istotnym uwarunkowaniu czytelnictwa 
poziomem dochodów, z tym jednakże wyjątkiem, że zdecydowaną 
większość nie czytających prasy stanowią osoby mało zarabiające. 
Pewną istotną wagę odgrywa wielkość zakładu przemysłowego (naj
większa aktywność tych robotników, którzy pracują w zakładach 
średniej wielkości — od 1—5 tys. zatrudnionych pracowników)24, 
a także możliwości bezpośredniego nabywania prasy. W tym ostatnim 
przypadku istotną rolę odgrywa stałe zapewnienie kontaktu z prasą 
przez prenumeratę czy teczki w kiosku. Robotnicy zamieszkali na 
wsi rzadziej korzystają z prenumeraty niż ich sąsiedzi-rolnicy; mie
szkający w mieście rzadziej niż inni zakładają imienne teczki w kio
skach ,'.Ruchu"25. 

Określony wpływ na aktywność czytelniczą mają pewne uwarun
kowania środowiskowe, jak np. nawyki korzystania z prasy w do
mu, grupie nieformalnej itp., także naśladownictwo członków ro
dziny, kolegów, znajomych, wreszcie indywidualne zainteresowania, 
aktualizujące się w odbiorze treści przekazywanych na łamach ga
zet i czasopism. Jak wskazaliśmy wcześniej, zainteresowanie tre
ścią przekazu prasowego wiąże się w istotny sposób z indywidualny
mi potrzebami w zakresie tematyki i w odniesieniu do spraw róż-
25 Teza ta, w pewnym stopniu hipotetyczna, wymaga potwierdzenia przez ba
dania empiryczne. Jaik się jednak wydaje, mamy tutaj do czynienia z „podkul
turą" chłops!ko-robotniczą, której elementy odkryto w wielu badaniach, ale 
nadal brak możliwie pełnego opracowania na ten temat. 
2" Por. K. W a s i a k: op. cit., s. 48; podobne wnioski przynosi także analiza 
danych zawartych w cytowanym artykule W. K o b y l a ń s k i e g o . 
23 Robotnicy dwukrotnie rzadziej niż pracownicy umysłowi mają założone 
imienne teczki w kioskach RUCH-u. Pisze o tym Tadeusz K u p i s w pracy: 
Dzienniki i czasopisma na polskim rynku prasowym. OBP, Kraków 1975, 
s. 124; Autor opiera się na wynikach badań zrealizowanych w kilku miastach 
Pclski. 
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nych ze względu na zasięg geopolityczny, ma także istotne powią
zania z treścią spraw żywo dyskutowanych w tym środowisku. Na
wet wśród robotników najmniej przygotowanych do korzystania 
z prasy istnieje zatem pewna gotowość do przyjęcia przekazu pra
sowego, musi on być jednak w dużym stopniu dostosowany do ich 
sposobu myślenia, argumentacji i poziomu intelektualnego. 

Aby podnieść skuteczność oddziaływania na środowisko robot
nicze konieczne jest właściwe współdziałanie trzech podstawowych 
masowych środków komunikowania. Pomocna jest także wiedza 
o odbiorcach prasy, radia i telewizji w tej grupie zawodowej. Ni
niejszy fragment aktualnych ustaleń badawczych w tym zakresie 
ma być dalszym krokiem w rozszerzeniu tej wiedzy. 



"Zeszyty PRASOZNAWCZE 
Kraków 1976 R. XVII, nr 2(68) 

BOLESŁAW GARLICKI 

EFEKTY ZAGRANICZNYCH WYJAZDÓW 
DZIENNIKARZY 

Na efekty wyjazdów dziennikarskich można patrzeć roz
maicie: albo pod kątem gromadzenia doświadczeń ży
ciowych, albo też pogłębiania własnego warsztatu pisar
skiego; pod względem poznawczym lub szkoleniowym. 
Wszystkie te jednak względy razem wziąwszy nie mogą 
przesłonić najważniejszego: zbierania materiału praso
wego do korespondencji zagranicznych. Jaki jest zatem 
pisarski plon wyjazdów dziennikarzy poza granice na
szego kraju? 

Ośrodek Badań Prasoznawczych w Krakowie przeprowadził ba
dania dotyczące 4 gazet centralnych i 5 gazet terenowych oraz 3 cza
sopism ukazujących się w stolicy i 3 mających siedziby w terenie. 
Badania obejmowały analizę zawartości oraz wywiady w redakcjach. 
Z wszystkich tych redakcji łącznie wyjechało w roku 1974 za granicę 
316 osób, z tego sporo kilkakrotnie. Plonem tych wyjazdów było 
660 korespondencji zamieszczonych w pismach macierzystych. 

Ale tego rodzaju dane statystyczne niewiele oczywiście mówią 
o efektach pracy dziennikarskiej. Dopiero skorelowanie danych do
tyczących korespondencji z danymi personalnymi ich autorów może 
nasunąć więcej uwag i spostrzeżeń. Przypatrzmy się zatem bliżej nie
którym znamiennym tendencjom. 

Kierunki wyjazdów a efekty 

Najwięcej dziennikarzy wyjechało do krajów socjalistycznych 
(60,5%), następnie do krajów kapitalistycznych (35,2%) i najmniejsza 
grupa do krajów III świata (4,3%). Jeśli teraz weźmiemy liczby od
noszące się do ilości zamieszczonych korespondencji, to zauważymy, 
że w wyniku wyjazdów do krajów socjalistycznych powstało mniej 
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korespondencji (41%) niż jako efekt wyjazdów do krajów kapitali
stycznych (49%), a stosunkowo dużo ukazało się publikacji o kra
jach III świata (10%). Jeśli nawet przyjmiemy, że w krajach kapi
talistycznych odbywało się w tym roku więcej imprez o charakterze 
międzynarodowym, na które wysłano dziennikarzy, to i tak nasuwa 
się nieodparcie uwaga, że dziennikarze chętniej pisali na chwytliwe 
czytelniczo tematy „egzotyczne" niż na tematy nie mniej istotne, lecz 
wymagające bardziej wnikliwych badań. 

W poszczególnych grupach państw na niektórych tylko koncen
trowała się uwaga autorów — w wyniku bądź to polityki redakcyj
nej, bądź własnych zainteresowań. W krajach socjalistycznych były 
to: NRD, ZSRR i Czechosłowacja, w krajach kapitalistycznych: RFN, 
Stany Zjednoczone i Wielka Brytania, w krajach III świata: Maroko, 
Iran, Irak i Kuwejt. 

Jak więc widać, obraz świata przekazywany czytelnikom był dość 
wąski. Ponadto same odwiedzane kraje opisywane były w sposób 
wybiorczy — z reguły pisano o całym kraju w ogóle, o stolicy lub 
dużych miastach. Małe miasta, prowincja, wieś nie budziły więk
szego zaciekawienia dziennikarzy, choć dla niektórych państw są 
one najbardziej charakterystyczne. W krajach kapitalistycznych naj
częściej opisywanym obiektem jest metropolia (o połowę rzadziej — 
w krajach socjalistycznych, a cztery razy rzadziej — w krajach III 
świata). O małych miastach i wsi pisze się głównie w koresponden
cjach z krajów socjalistycznych. Uzdrowiska opisują dziennikarze 
dwukrotnie częściej w krajach socjalistycznych niż w krajach kapi
talistycznych. 

Można przypuszczać, że na kierunki zainteresowań geograficznych 
mają niemały wpływ warunki pobytu dziennikarza za granicą. Otóż 
w k r a j a c h s o c j a l i s t y c z n y c h dziennikarz najczęściej prze
bywa przez t y d z i e ń lub najwyżej d w a t y g o d n i e i często jego 
pobyt ograniczony jest warunkami wymiany między redakcyjnej do 
określonych miejscowości. W k r a j a c h k a p i t a l i s t y c z n y c h 
sześć razy częściej pobyt jego trwa c z t e r y t y g o d n i e lub po
nad cztery tygodnie. Ponad miesiąc równie często przebywa się 
w krajach III świata. Najczęściej wyjeżdżano na pobyt tygodniowy 
(55%), następnie na dwa tygodnie (35%), o wiele rzadziej na cztery 
tygodnie (6%) oraz na okres dłuższy (4%). 

Ten właśnie okres pobytu w wyraźny sposób wpływa na rodzaj 
zainteresowań: wyłącznie stolicą — przy pobycie krótkim, miastami 
mniejszymi i prowincją — przy pobycie dłuższym. Krótki pobyt 
skłania dziennikarza na ogól do wybierania „tras turystycznych", 
w wyniku czego jego relacje niewiele różnią się od doznań przecięt
nego turysty prywatnie odwiedzającego mało sobie znany kraj. 

Długość pobytu ma także wpływ na efektywność pisarską dzien
nikarzy. Ponad połowa korespondencji powstała w wyniku pobytu 
dwutygodniowego, jedna czwarta w wyniku pobytu czterotygodnio
wego, o połowę mniej przy pobycie tygodniowym, najmniej zaś przy 
dłuższym okresie przebywania za granicą, co wytłumaczyć można 
zarówno dłuższym okresem przygotowywania publikacji, jak też 
możliwością zamieszczania korespondencji w kilku pismach. 
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Zwiększa również efektywność pisarską wielokrotność wyjazdów 
zagranicznych w ciągu roku. W wyniku jednorazowego pobytu dzien
nikarza za granicą powstało 35% korespondencji, dwukrotnego — 
24% i trzykrotnego — 21%. Najwięcej było jednokrotnych wyjaz
dów w ciągu roku (62°/o), dwukrotnych już znacznie mniej (24%); 
częściej niż dwukrotnie wyjeżdżał mniejszy odsetek dziennikarzy 
(trzykrotnie — 9°/a, czterokrotnie — ok. 3°/o, pięciokrotnie i czę
ściej — 2%). 

Oczywiście, nie ilość publikacji odgrywa najważniejszą rolę w dzia
łalności pisarskiej. Znacznie większa rola przypada tematyce, 
a zwłaszcza jakości korespondencji. Zobaczmy zatem, jak pod tym 
względem wyglądają dziennikarskie relacje. 

O czym pisano? 

Hierarchia obszarów tematycznych, jakimi zajmowano się w oma
wianym okresie w korespondencjach zagranicznych, przedstawLała 
się następująco: najwięcej pisano o ogólnym rozwoju kraju czy 
miejscowości, o urbanistyce i gospodarce (co w późniejszych roz
ważaniach ujęto ogólnym, choć nieco mylącym terminem: sprawy 
ekonomiczne), następna w kolejności jest tematyka sportowa, głównie 
sprawozdawcza, na trzecim miejscu — sprawy polityczne. Te trzy 
obszary zainteresowań tematycznych dominowały w koresponden
cjach zagranicznych, wyprzedzając zagadnienia kultury i sztuki 
(łącznie z opisem zabytków) oraz dystansując już znacznie turystykę 
i sprawy społeczne. Obyczaje, nauka i oświata rzadko stawały się 
przedmiotem relacji. 

O polityce pisano przeważnie w korespondencjach z krajów kapi
talistycznych (czterokrotnie częściej niż w relacjach z krajów socja
listycznych i dziesięciokrotnie częściej niż w relacjach z krajów III 
świata). Sprawy ogólnego rozwoju i gospodarki najczęściej poruszano 
w korespondencjach z krajów socjalistycznych (dwa razy częściej niż 
z krajów III świata). Kraje kapitalistyczne dominują w tematyce spo
łecznej, a nauka, kultura i oświata omawiana jest głównie w odnie
sieniu do krajów socjalistycznych. Interesującą rzeczą jest przytła
czająca przewaga korespondencji sportowych z krajów kapitalistycz
nych. 

Świadczy to wszystko o małym stosunkowo zróżnicowaniu tema
tycznym i pomijaniu przez wyjeżdżających dziennikarzy całych ob
szarów tematycznych, które mogłyby być interesujące dla odbiorcy 
(na przykład: sprawy społeczne, obyczajowe i sport w krajach socja
listycznych, nauka i oświata w krajach kapitalistycznych, kultura 
i turystyka — w krajach III świata). 

Tematyka poruszana w korespondencjach zależna była w dużym 
stopniu od cech psychofizycznych 'ich autorów, od ich specjalizacji 
redakcyjnej i pełnionej w redakcji funkcji. Sport i polityka są nie
zaprzeczoną domeną zainteresowań mężczyzn, kobiety natomiast 
najchętniej pisują o kulturze i oświacie. Dziennikarze po pięćdzie
siątce najczęściej pisują o polityce (ponad trzykrotnie częściej niż 
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dziennikarze w wieku 30—40 lat) oraz o sporcie. Sprawami ekono
micznymi interesują się głównie dziennikarze w wieku 40—50 lat. 
Poniżej 30 lat autorzy koncentrują się na ogólnym rozwoju kraju 
i turystyce. Ogólnie zatem można stwierdzić, że wybór obszarów te
matycznych uzależniony jest w poważnym stopniu od doświadczenia 
życiowego dziennikarza, który porywa się przeważnie na te tylko 
tematy, które są mu osobiście lepiej znane i łatwiej dostępne — 
bądź to ze względu na posiadaną wiedzę, bądź też ze względu na 
wcześniej nawiązane kontakty. 

Wniosek ten podpierają dane odnoszące się do specjalizacji redak
cyjnej poszczególnych autorów (specjalizacji — zgodnie ze znaną 
praktyką — nie zawsze ukierunkowanej posiadanym wykształce
niem). Polityką zajmują się głównie dziennikarze działów politycz
nych o wykształceniu techniczno-ekonomicznym. O sprawach go
spodarczych piszą zwykle humaniści z wykształcenia (niemal trzy
krotnie częściej niż ludzie o wykształceniu techniczno-ekonomicz
nym), zgrupowani w działach: ekonomicznym, politycznym oraz 
członkowie kierownictwa redakcji. Sprawy społeczne — to domena 
humanistów i ludzi o wykształceniu dziennikarskim (o wiele czę
ściej pisujących na te tematy od specjalistów o wykształceniu praw
niczym). Humaniści też piszą wiele o nauce (nie występującej jako 
przedmiot zainteresowań u ekonomistów), kulturze (dwukrotnie wię
cej niż ludzie o wykształceniu dziennikarskim i wielokrotnie częściej 
niż w innych kategoriach wykształcenia) oraz turystyce, a osoby 
o wykształceniu dziennikarskim — o oświacie. Tematyka sportu po
dejmowana jest prawie wyłącznie przez osoby o wykształceniu spe
cjalistycznym z zakresu wychowania fizycznego lub średnim. 

Jak więc widać, przewaga humanistów w naszych redakcjach po
woduje, że lokują oni swoje zainteresowania w różnych dziedzinach 
i wraz z osobami o wykształceniu dziennikarskim zajmują się z re
guły „wszystkim po trochu", podczas gdy przedstawiciele innych 
kategorii wykształcenia ukierunkowują swoje zainteresowania bar
dziej specjalistycznie, choć nie zawsze zgodnie z wykształceniem. 

Znamienny jest wpływ pełnionej w redakcji funkcji na podejmo
waną tematykę. O zagadnieniach politycznych piszą przede wszyst
kim publicyści (a w minimalnym stopniu redaktorzy depeszowi, pre
ferujący temat ogólnego rozwoju kraju) i sprawom polityki poświę
cona jest jedna trzecia wszystkich pisanych przez nich relacji. Spra
wy gospodarcze zajmują główne miejsce w twórczości zastępców na
czelnego redaktora, pisujących równie chętnie o sprawach społecz
nych. Kierownicy działów występują jako główni autorzy korespon
dencji z zakresu oświaty i kultury, a także sportu. O turystyce piszą 
przede wszystkim naczelni redaktorzy. 

Z danych wynika, że dziennikarze określani jako „piszący", zwłasz
cza o funkcji publicysty, trzymają się raczej swoich zainteresowań 
redakcyjnych, natomiast dziennikarze „niepiszący" — redaktorzy de
peszowi, członkowie kierownictwa, ale także reporterzy — grupują 
swoją uwagę wokół czterech głównych pionów tematycznych: ogól
nie pojętej polityki, rozwoju kraju, kultury wraz z opisem zabytków 
i turystyki. 
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Źródła informacji 

Jakość korespondencji zależy nie tylko od tego, o czym się pisze, 
ale oczywiście również od tego, jak konstruuje się samą relację. 
Przyjeżdżając na obcy sobie teren, dziennikarz korzysta zarówno ze 
źródeł „zastanych", jak i „wywołanych". Trudno oczywiście przesą
dzać z góry, które z tych źródeł zapewnia większe korzyści: Ob
serwacje i rozmowy nasycają korespondencję kolorytem lokalnym 
i zwiększają jej autentyczność (choć mogą obciążyć relację przypad
kowością i ulotnością spostrzeżeń), korzystanie zaś z materiałów pi
semnych (jeśli nie są to wyłącznie ogólnie dostępne przewodniki) 
pogłębia artykuł, weryfikuje zebrane drogą obserwacji dane (choć 
czyni go czasem czytelniczo mniej atrakcyjnym). Należyte proporcje 
w korzystaniu z tych dwóch źródeł wyraźnie widać w korespondencji 
publicystów, zachwianie ich uwidacznia się natomiast u redaktorów 
depeszowych, których korespondencje obciążone są cytatami i dany
mi. Korzystanie z materiałów powiększa się widocznie wraz z wie
kiem dziennikarzy (jeśli wyłączymy tu redaktorów sportowych, z re
guły opierających się na własnych obserwacjach). Na stosowanie cy
tatów z zastanych materiałów wpływa też kierunek wyjazdu dzien
nikarza: z krajów socjalistycznych niemal w połowie korespondencji 
dostrzega się wyraźne bazowanie na dostarczonych dziennikarzowi 
dokumentach, czego nie ma tak często w przypadku krajów kapi
talistycznych. 

Łączy się to z samym przedmiotem relacji, a mianowicie z tym, 
czy dziennikarze uznają za godne zainteresowania raczej wydarzenia 
o charakterze bieżącym, czy też długotrwałe procesy rozwojowe. 
W relacjach z krajów socjalistycznych t r z y r a z y c z ę ś c i e j 
pisze się o p r o c e s a c h , niż o wydarzeniach, również kraje III świa
ta interesują dziennikarzy d w u k r o t n i e c z ę ś c i e j pod kątem 
zachodzących w nich procesów. W odniesieniu do krajów kapitali
stycznych natomiast przedmiotem zainteresowania stają się raczej 
w y d a r z e n i a . W wydarzeniach dominują: sport, polityka, kul
tura. Publicyści relacjonują je w dużym stopniu — redaktorzy depe
szowi i sekretarze redakcji w minimalnym. Przy dwutygodniowym 
pobycie dziennikarza za granicą (reguła w wymianach międzyre-
dakcyjnych) dwukrotnie częściej czytamy w korespondencjach o pro
cesach niż wydarzeniach, podczas gdy przy pobycie tygodniowym 
proporcję są wyrównane (imprezy sportowe i kulturalne), a przy 
czterotygodniowym wydarzenia górują nawet nieco nad procesami. 

Istnieją dwa sposoby pisania korespondencji zagranicznych: albo 
relacjonuje się konkretnie to, co jednostkowe, wymierzalne, bezpo
średnio dostrzegalne — albo też abstrakcyjnie, podając nieokreślone 
bliżej przykłady dla wykazania tendencji ogólnych. Z wiekiem i sta
żem rośnie konkretność pisania, choć zmniejsza się nieco po pięć
dziesiątce. Najwięcej konkretów dostrzega się w krajach III świata. 

Łączy się z tym dostrzeganie z j a w i s k k o n f l i k t o w y c h , 
o których piszą raczej starsze wiekiem kategorie dziennikarzy, głów
nie specjalizujący się w określonym zagadnieniu. Młodsi dziennika
rze, o mniejszym stażu oraz pracownicy bez określonej specjalizacji 
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pisarskiej wybierają raczej tematy bezkonfliktowe. Zwiększa się 
również ostrość spojrzenia dziennikarza na zjawiska zachodzące 
w kraju, do którego przyjeżdża, wraz z długością jego pobytu (przy 
jednotygodniowym pobycie o konfliktach traktuje 15% koresponden
cji, przy dwutygodniowym — 20% przy czterotygodniowym — 25%, 
przy ponad czterotygodniowym — 40%). Tak więc — ogólnie rzecz 
biorąc — sposób ujęcia tematu przez dziennikarza zależy głównie od 
charakteru zjawiska, jakie opisuje, oraz od stopnia zapoznania się 
z tym zjawiskiem. 

Przedmiot zainteresowań dziennikarzy 

Zjawiska, jakie dziennikarz zastaje w danym kraju, można rozpa
trywać pod różnymi kątami; mogą stać się przedmiotem szczególnego 
zainteresowania r z e c z y z tym zjawiskiem związane, albo 1 u-
d z i e (grupy ludzi), którzy tych zjawisk są sprawcami lub biorą 
w nich czynny udział. Korespondencje zagraniczne dotyczą budowli, 
zakładów pracy, mechanizmów, zjawisk przyrody — lub też zbio
rowisk ludzkich, załóg, mieszkańców bądź jednostek. Znamienna jest 
tu różnica między korespondencjami z krajów kapitalistycznych i so
cjalistycznych: w tych ostatnich d w u k r o t n i e częściej pisze się 
o „rzeczach". Relacje z krajów kapitalistycznych dotyczą raczej zbio
rowości ludzkich, a z krajów III świata — jednostek. 

Wiele zależy też od cech osobistych autorów. Zainteresowanie 
ludźmi rośnie wraz z wiekiem i związane jest bardziej z określony
mi specjalnościami (sport, kultura, polityka). Specjalizacja dzienni
karska oraz funkcja w redakcji (np. publicysty) wywiera spory 
wpływ na podejmowanie tematów, w których najważniejsi są lu
dzie i ich działalność. „Rzeczy" ciekawią głównie dziennikarzy bez 
określonej specjalizacji, sekretarzy redakcji, redaktorów depeszo
wych, naczelnych redaktorów. 

W miarę przedłużania się pobytu dziennikarza za granicą rośnie 
wyraźnie jego zaciekawienie zbiorowościami ludzkimi (między ty
godniem a czterema tygodniami ponad dwukrotnie) oraz jednost
kami. 

Sprawcami zjawisk i wydarzeń są oczywiście różne kategorie lu
dzi. Kategorie te jednak w b a r d z o n i e r ó w n o m i e r n y s p o 
s ó b odzwierciedlają się w relacjach dziennikarskich. Najczęściej 
więc pisze się o ludziach danego- kraju „ogólnie", bez precyzowania 
ich statusu społeczno-zawodowego. Tam, gdzie w korespondencjach 
taka identyfikacja społeczno-zawodowa następuje, dostrzec można 
pewne prawidłowości: pisze się trzy razy częściej o robotnikach kra
jów socjalistycznych niż kapitalistycznych. Również o chłopach do
wiedzieć się można prawie wyłącznie z relacji z krajów socjalistycz
nych. W relacjach z krajów kapitalistycznych dużą uwagę — jako 
grupie zawodowej — poświęca się sportowcom, sporadycznie zaś pi
sze się o innych grupach zawodowych i społecznych — w tym też 
o kapitalistach i obszarnikach. 

W sumie — obraz społeczeństw w korespondencjach, zagranicznych 
poszczególnych grup państw niewiele ma wspólnego z ich rzeczywi-



EFEKTY ZAGRANICZNYCH WYJAZDÓW 63 

stymi rozwarstwieniami i strukturami, ogólnikowy zaś opis społe
czeństw jako całości nie sprzyja głębszym analizom zachodzących 
w nich procesów. 

Zależy to też wyraźnie od doświadczenia życiowego i zawodowego 
autorów: w wieku poniżej lat 30 pisze się o społeczeństwach z reguły 
ogólnikowo, w przedziale 30—50 częściej prezentuje się różnorodne 
środowiska, po pięćdziesiątce raczej skupia się uwagę na wybranych 
(sportowcy, twórcy kultury). 

Powierzchownym analizom sprzyja niewątpliwie krótkotrwałość 
pobytu dziennikarzy za granicą, nie pozwalająca im wejść głębiej 
w gąszcz .społecznych zagadnień. 

Ocena przedmiotu relacji 

Brak wnikliwszej analizy środowisk społecznych i sił rządzących 
ich przemianami nie sprzyja z kolei rozwijaniu krytycznego spojrze
nia na badaną rzeczywistość. Trzecia część wyjeżdżających dzienni
karzy w ogóle nie zajmuje żadnego stanowiska wobec zjawisk, które 
opisuje, jedna piętnasta — stanowisko krytyczne, reszta zaś — po
zytywne. Krytyczniej sze spojrzenie z reguły znamionuje mężczyzn, 
przy czym wraz z wiekiem i stażem dziennikarskim rośnie skłonność 
do coraz to surowszych ocen (od 0°/o w wieku lat 30 do 9% po pięć
dziesiątce). Najkrytyczniej odnoszą się do opisywanych zjawisk 
dziennikarze wyjeżdżający do krajów kapitalistycznych, mniej kry
tycznie piszą o krajach III świata, choć więcej jest tu ocen bez wy
raźnego zajęcia stanowiska; akcenty krytyczne dotyczące krajów so
cjalistycznych pojawiają się tylko sporadycznie. 

Dość znamienna jest przy tym zależność kryty czności od charakteru 
wyjazdu dziennikarza — rośnie ona nieco w przypadku braku zależ
ności od gospodarza (wyjazd dewizowy) oraz od długości pobytu za 
granicą; krytyczność rośnie mianowicie w miarę przedłużania się 
bytności w danym kraju (trzykrotnie — jeśli weźmiemy pod uwagę 
pobyt tygodniowy — i ponad miesięczny), zmniejsza się też stopnio
wo ocena pozytywna zjawisk na rzecz neutralnego stanowiska wobec 
nich (dwukrotnie). 

Na stopień krytyczności wpływa określona specjalizacja. Dzienni
karze działów politycznych wykazują jej szczególnie wiele, dalej idą 
pracownicy działów sportowych, dziennikarze bez określonej specjal
ności (w tym członkowie kierownictwa redakcji) i pracownicy dzia
łów kulturalnych oraz społecznych. Uderza brak materiałów krytycz
nych u dziennikarzy z działów ekonomicznych (!) i oświatowych. 
Niewątpliwie najkrytyczniej nastawieni są publicyści (ponad połowa 
korespondencji krytycznych), a następnie kierownicy działów i re
porterzy; najmniej zaś zmysłu krytycznego wykazują sekretarze re 
dakcji i redaktorzy depeszowi. 

Ocena zjawisk krytykowanych dokonywana jest albo z wyraź
nych, jasno sprecyzowanych pozycji ideowych, z zastosowaniem no
menklatury przyjętej w języku polityczńo-partyinym — albo też 
w taki sposób, że stanowiska autora można się jedynie domyślić 
z wyboru przedstawianych faktów oraz ze sposobu ich zestawiania. 
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W korespondencjach zagranicznych przeważa właśnie ta druga, po
średnia ocena. Stanowisko bezpośrednio oceniające zjawiska ideowe 
odnosi się głównie do krajów socjalistycznych, najmniej zaś dostrzec 
go można w odniesieniu do krajów III świata. 

Ogólnie rzecz biorąc, ocena zjawisk, z jakimi dziennikarz ma do 
czynienia za granicą, łączy się z samym charakterem tych zjawisk, 
z nastawieniem wobec nich autora korespondencji oraz z warunkami 
jego pracy zawodowej. ' 

Jednym z czynników ułatwiających tę pracę za granicą jest 
z n a j o m o ś ć j ę z y k ó w krajów, do których się wyjeżdża bądź 
czołowych języków światowych. Obiektywne zbadanie stopnia zna
jomości języka przez dziennikarzy jest w zasadzie niemożliwe, nie 
wymaga się bowiem przy wyjeździe żadnych świadectw czy zaświad
czeń. Pozostają zatem oficjalne deklaracje dziennikarzy w ankietach 
personalnych. Zdając sobie w pełni sprawę z zawodności takiej „we
ryfikacji", dokonano korelacji deklarowanej znajomości języków — 
z efektami pobytu zagranicznego w postaci korespondencji. Okazało 
się, że deklarujący znajomość języków: częściej piszą o sprawach 
konfliktowych i krytyczniej oceniają opisywane zjawiska; bardziej 
interesują się zbiorowościami ludzkimi i jednostkami. Z zależności 
tych wynika jasno, iż znajomość języka wpływa bezpośrednio na 
bardziej wnikliwe zajmowanie się opisywanym zjawiskiem czy pro
blemem i sprzyja lepszemu odzwierciedlaniu rzeczywistości. W ten 
sposób oczywiste przekonanie znalazło poparcie w obiektywniej-
szych danych liczbowych. 

Wnioski 

Przeprowadzone badania poparły zatem nurtujące środowisko 
dziennikarskie przekonanie o konieczności poważnego i przemyśla
nego traktowania przez redakcje i wydawnictwa sprawy zagranicz^ 
nych wyjazdów dziennikarzy. Wykazały one, że minimalnym okre
sem pobytu dziennikarza za granicą w celu zbierania materiału pra
sowego są dwa tygodnie, gdyż okres krótszy nie sprzyja gromadzeniu 
pełnowartościowych informacji. Aktualność tej informacji zapewnia 
wysyłanie dziennikarzy przede wszystkim dla obsługi aktualnych 
wydarzeń o znaczeniu politycznym, gospodarczym, społecznym, kul
turalnym czy sportowym. Wartość zebranych informacji jest większa, 
jeśli wyjeżdżającym jest dziennikarz o określonej specjalności redak
cyjnej, jeśli program jego wyjazdu jest z góry dokładnie przemyśla
ny i przekonsultowany, jeśli uwzględnia nie tylko wyjazd do kraju 
w ogóle, ale w określone jego regiony, w których dane wydarzenia 
czy procesy następują i ujawniają się w sposób najwyraźniejszy. 
Efekty wyjazdu zależą głównie od stopnia opanowania przez dzienni
karza warsztatu pisarskiego oraz od jego dojrzałości życiowej i spo
łecznej. Bez znajomości języka kraju, do którego się wyjeżdża lub 
tego języka światowego, który w tym kraju jest szczególnie rozpow
szechniony, nie ma mowy o uzyskaniu właściwych informacji speł
niających oczekiwania i redakcji, i czytelników. 
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(Podstawowe zasady organizowania księgozbioru) 

Zamieszczony fragment jest częścią projektu działalności 
i wyposażenia działu dokumentacji przy Krakowskim 
Wydawnictwie Prasowym RSW „Prasa-Książka-Ruch". 
Publikacja niniejsza może — zdaniem redakcji — pomóc 
nowo powstającym w różnych regionach kraju ośrodkom 
dokumentacji dla prasy w zorganizowaniu podstawowej 
części zbioru dokumentów, jaką stanowi księgozbiór. Ma
jąc na uwadze te praktyczne względy — zwłaszcza że 
brak wyszkolonej kadry dokumentalistów prasowych — 
dołączyliśmy również zestawy wydawnictw. Redaktorzy 
odpowiedzialni za pracę działów dokumentacji i ich kie
rownicy mogą przeprowadzić ciekawy sprawdzian wy
posażenia swoich księgozbiorów i uzupełnić je informa
cjami, gdzie najbliżej są osiągalne brakujące źródła. 

Skomplikowane układy polityczne, szerokie i nie zawsze oczywi
ste zależności gospodarcze nakładają na dziennikarza obowiązek sta
łego sięgania do materiałów źródłowych umożliwiających doraźne 
sprawdzenie faktów, wiadomości wątpliwych, uzupełnienie informa
cji. Rosnące potrzeby w tym względzie spowodowały, że zagadnie
niem pierwszej jakości dla warsztatu poszczególnych dziennikarzy 
i oblicza całej prasy są sprawnie działające działy dokumentacji pra
sowej, znane również jako archiwa prasowe lub ośrodki dokumenta
cji i informacji. 

Każda redakcja czy wielotytułowy ośrodek regionalny w miarę 
swych możliwości, nie zawsze proporcjonalnych do potrzeb, 
organizuje taki pomocniczy dział, mając świadomość, że współczesne 
dziennikarstwo bez zorganizowanego zaplecza dokumentacyjno-in-
formacyjnego obejść się тг może. Bez względu na warunki lokalne 
i właściwości regionu podstawowe zasady organizowania działów do-
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kumentacji są wszędzie jednakie — gdyż określają je potrzeby użyt
kowników. Redakcje i dziennikarze oczekują od działu dokumen
tacji : 

1. informacji szybkiej — zwłaszcza redakcje pism codziennych; 
2. informacji kompletnej (dokumentacja wstecz, materiał porównaw

czy, materiał zdjęciowy i ilustracyjny); 
3. inspiracji tematycznej — na podstawie posiadanego przez dział 

dokumentacji materiału i prowadzonego kalendarium. 

Inspiracja tematyczna jest wyższym stopniem działalności wykracza
jącym poza tradycyjne zadania dokumentacyjne. Ten rodzaj współ
pracy dokumentalisty z użytkownikiem właściwy jest dokumentacji 
dla prasy a wykonywany winien być przez specjalnie do tego powo
łanych pracowników z d u ż y m d o ś w i a d c z e n i e m d z i e n 
n i k a r s k i m . Prace ich to zarówno przygotowanie materiału pro
blemowego na zamówienie i wstępna jego „obróbka", jak i propono
wanie „tematu dnia" na podstawie kalendarza rocznic czy też często
tliwości pojawiania się na łamach prasy jakiegoś zagadnienia. Może 
to również być polemiczne ustosunkowanie się do konkretnej publi
kacji na podstawie własnego materiału. 

Tych kilka uwag dotyczących ogólnych zasad funkcjonowania 
działu dokumentacji stanowi też wskazówkę co do gromadzenia 
i doboru materiałów do bardzo istotnej części zbioru, jaką stanowi 
księgozbiór. 

Nazwa „księgozbiór", mimo że powszechnie w praktyce i litera
turze stosowana — w odniesieniu do działu dokumentacji prasowej 
nie całkiem odpowiada rzeczywistości, gdyż są to zarówno książki, 
jak i broszury, dokumenty życia społecznego i niektóre akty norma
tywne. 

Wspólną cechą dokumentów księgozbioru podręcznego jest ich 
przydatność i niezbędność do udzielania szybkiej, ale i krótkiej in
formacji, sprowadzającej się do podania daty, liczby, nazwiska lub 
funkcji osoby, nazwy miejscowej lub wiadomości typu encyklope-
dyczno-słownikowego. Poza księgozbiorem pozostaje dokumentacja 
problemowa, wycinki, zszywki, zdjęcia. 

Szczególnej pieczy wymaga a k t u a l n o ś ć informacji zawartych 
w tej części zbioru. Trzeba stale eliminować publikacje przestarzałe, 
zabiegać o to, żeby mieć na półce ostatnie wydanie jakiegoś tytułu 
lub żeby usuwać opracowania cząstkowe w momencie, gdy ukazała 
się publikacja łącząca w sobie wiadomości w nich zawarte i posze
rzona o wiadomości nowsze. Wcześniejsze zatem i niepełne publika
cje przestają już być użyteczne. Błędem jest przechowywanie nie
aktualnych wydawnictw — gdyż nie tylko zajmują niepotrzebnie 
miejsce, ale jeszcze mogą być źródłem mylnych informacji. Wartość 
księgozbioru wzrasta z jego specjalizacją — a im mniej jest w księ
gozbiorze przypadkowych książek, tym łatwiej się nimi posługiwać. 
Tylko niezbędne w codziennej pracy pozycje powinny się na pół
kach znajdować. 
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Księgozbiór podręczny powinien być samowystarczalny w zakresie 
udzielania informacji f a k t o g r a f i c z n e j . Źródłami zaś dla tego 
rodzaju informacji są określone rodzaje wydawnictw i dokumentów, 
które mogą i powinny być ujęte w pewne grupy tematyczne. W celu 
bardziej zwartego ich omówienia proponujemy następujący podział: 

Encyklopedie i wydawnictwa typu encyklopedycznego. Jako zasadę 
należy przyjąć, że będą kompletne wszystkie krajowe wydawnictwa 
typu encyklopedycznego o zakresach wzajemnie się uzupełniają
cych (z wyjątkiem „Wielkiej Encyklopedii Powszechnej" i „Małej 
Encyklopedii Powszechnej" — które obok siebie powinny się zna
leźć na półce). W zależności od liczby obsługiwanych pism i ich cha
rakteru, kierownik działu musi dołożyć starań, aby mieć możliwie 
pełny komplet potrzebnych wydawnictw encyklopedycznych z róż
nych dziedzin, jak пр.: „Mała encyklopedia ekonomiczna", „Mała 
encyklopedia rolnicza". Do tej grupy wydawnictw zaliczyć również 
należy w charakterze zbliżone do encyklopedii s ł o w n i k i r z e 
c z o w e . Z ich niezwykle bogatego zestawu wybrać trzeba to, co 
wiąże się z właściwością regionu. I tak z pewnością w każdym dziale 
dokumentacji prasowej powinien się znaleźć „Słownik wiedzy oby
watelskiej" (PWN 1970), „Encyklopedia prasowo-wydawnicza" (OBP 
1976) czy „Mały słownik historii Polski" (WP 1969). Nie wszędzie 
natomiast znajdzie się „Słownik górniczy" M. Najberga i J. Luberta 
(Wydawnictwa Normalizacyjne) czy „Mały słownik ochrony lasu" 
(PWRiL 1967), nie mówiąc już o tak skrajnie specjalistycznym wy
dawnictwie, jak „Słownik języka łowieckiego" S. Hoppego bądź 
„1000 słów o morzu i okręcie" (MON 1967). 

W ośrodkach wydających więcej gazet i czasopism księgozbiór pod
ręczny należy poszerzyć również o obcojęzyczne wydawnictwa ency
klopedyczne. Trudności finansowe związane z ich zakupem zobowią
zują do dokonania wyboru niezwykle starannego. Konkretny tytuł 
należy samemu sprawdzić pod względem szczegółowości i dokładno
ści danych. Takim niezawodnym sprawdzianem jest zapoznanie się 
z zawartymi w nim informacjami na temat Polski i spraw polskich. 
Ilość i prawdziwość tych informacji pozwala wnioskować o wartości 
dzieła jako źródła. 

Zapoznanie się z treścią dzieła przed jego sprowadzeniem możliwe 
jest — jeśli chodzi o dzieła najnowsze — na dorocznych Międzyna
rodowych Targach Księgarskich w Warszawie lub — gdy chodzi 
o wydawnictwa starsze — w specjalistycznych bibliotekach. (Wy
bór wydawnictw encyklopedycznych polskich i zagranicznych — 
patrz aneks 1. Podobnie jak pozostałe aneksy wskazuje on ogólny 
kierunek kompletowania i aktualizowania zbioru.) 

Wydawnictwa biograficzne. Podobnie jak w wydawnictwach typu 
encyklopedycznego, również i tu podział będzie przebiegał między 
publikacjami typu ogólnego — takimi, które powinny się znaleźć 
w każdym dziale dokumentacji prasowej — i szczegółowymi, które 
potrzebne będą tylko w niektórych. Do wydawnictw ogólnych zali
czyć trzeba: „Polski słownik biograficzny" 1935—1964. PAN, „Mały 

5» 
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słownik pisarzy świata" (WP 1968), „Słownik współczesnych pisarzy 
polskich" (PWN IBL PAN 1963), „Mały słownik pisarzy narodów 
europejskich ZSRR", „Słownik biograficzny działaczy polskiego ru
chu robotniczego" (Muz. Hist. Pol. Ruchu Robotn. 1967) itp. 

Tuż obok słowników biograficznych mają miejsce wydawnictwa 
typu „who is who" polskie i zagraniczne. Z polskich należy się zao
patrzyć w informator „Kto, kiedy, dlaczego" (Iskry). Z zagranicznych 
powinno się znaleźć przynajmniej jedno i takim godnym polecenia 
jest „The international Who's who" (Europa Publications Ltd, Lon
don). Wydawnictwa tego typu zachowują swoją aktualność przez kil
ka lat i nie ma potrzeby przed upływem 7—8 lat starać się o nowy 
aktualny rocznik. 

Co do wydawnictw szczegółowych biograficznych, kierownik działu 
dokumentacji prasowej powinien we własnym zakresie dołożyć sta
rań, aby zdobyć słownik biograficzny swojego regionu — o ile taki 
się ukazał (np. „Słownik biograficzny Warmii, Mazur i Powiśla" 
T. Orackiego — Warszawa 1963, „Wielkopolanie XIX w." — Poznań 
1966) lub jakieś wydawnictwa zbliżone, jak np. „Trzynaście portre
tów śląskich" W. Szewczyka. W wypadku braku odpowiedniego wy
dawnictwa, dobrze jest wejść w porozumienie z regionalnymi towa
rzystwami naukowymi, aby się zorientować, jakimi one dysponują 
materiałami w tym względzie. 

Dział biograficzny powinien obejmować nie tylko słowniki biogra
ficzne, lecz również bibliografie osobowe i monografie poświęcone 
wybitnym osobistościom, działaczom politycznym i społecznym — ze 
szczególnym uwzględnieniem ludzi związanych z regionem. Ze wzglę
du jednak na to, że nie zawsze są one do nabycia, w księgozbiorze 
podręcznym powinny być oprócz słowników biograficznych biblio
grafie osobowe, podające w jakim i gdzie osiągalnym opracowaniu 
znaleźć można szersze dane biograficzne konkretnej osoby. (Wybór 
podstawowych wydawnictw biograficznych krajowych i zagranicz
nych — patrz aneks 2.) 

Wydawnictwa statystyczne. Należałoby przyjąć zasadę gromadzenia 
ogólnopolskich roczników statystycznych GUS — które mogą stano
wić materiał porównawczy dla danych statystycznych własnego re
gionu. Jeżeli chodzi o roczniki statystyczne regionalne, to poza rocz
nikami obsługiwanego przez własną prasę regionu wystarczające bę
dzie gromadzenie roczników tylko tych regionów, które umożliwiają 
porównanie jakiejś zasadniczej cechy przemysłu, rolnictwa czy kul
tury. W ośrodkach bogatych w tytuły prasowe lub szczególnie roz
winiętych przemysłowo wskazane jest gromadzenie roczników staty
styki międzynarodowej (GUS) oraz międzynarodowych roczników 
statystycznych wydawanych przez ONZ i UNESCO. Dla ułatwienia 
doboru dodać należy, że roczniki wydawane przez ONZ dają ob
szerny przegląd zagadnień społeczno-gospodarczych, zaś rocznik 
UNESCO ujmuje szeroko pojęte sprawy kultury. Również do tej 
grupy wydawnictw należy zaliczyć almanachy w rodzaju „The Ame
rican Almanac — The U.S. Book of Fact — Statistics and Informa
tion". I tu znów uwaga praktyczna — wydawnictwa te w odniesie-
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niu do statystyki są już uboższe od roczników statystycznych. (Ze
staw wydawnictw statystycznych i pokrewnych — patrz aneks 3.) 

Wydawnictwa o charakterze normatywnym. Powinny się tu znaleźć: 
Konstytucja PRL, Statut PZPR, ZMS itp. Również: Kodeks pracy, 
Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo autorskie, Układ 
zbiorowy pracowników RSW „Prasa-Książka-Ruch", Statut SDP, 
Dziennikarski Kodeks Obyczajowy. 

Słowniki językowe. Słowniki rzeczowe zostały już uprzednio włączo
ne w grupę wydawnictw encyklopedycznych, którym funkcjonalnie 
są bliższe. Natomiast grupa słowników językowych dzieli się w spo
sób naturalny na słowniki języka polskiego i języków obcych. 
Słowniki języka polskiego są podstawowym narzędziem pracy dla 
każdego dziennikarza, a z tych słownik ortograficzny, poprawnej pol
szczyzny i wyrazów obcych z pewnością muszą się znaleźć — je'li 
nie w biurku każdego dziennikarza, to przynajmniej w każdym dzia
le redakcji. Nie zwalnia to jednak działu dokumentacji od posiadania 
możliwie pełnego kompletu słowników i poradników językowych. 

W „Retoryce dziennikarskiej" (OBP, Kraków 1975), w jej części 
pierwszej zatytułowanej „Narzędzia", Walery Pisarek omawia zakre
sy i możliwości wykorzystania podstawowych słowników polskich. 
Przy kompletowaniu tej grupy wydawnictw nawet najwytrawniej szy 
dokumentalista i bibliotekarz nieodzownie powinien się zapoznać 
z VII rozdziałem tej książki pt. ,,W jakim słowniku czego szukać?" 
(s. 132 i п.). Ponieważ podstawowym tworzywem sztuki dziennikar
skiej jest słowo — żadna przesada nam nie grozi w kompletowaniu 
słowników. Na półce w księgozbiorze podręcznym muszą się znaleźć 
słowniki różnego typu, jak: ortograficzny, frazeologiczny, ortoepicz-
ny, etymologiczny, synonimów, wyrazów obcych i zestaw ten stano
wi konieczne minimum. 

Jeśli chodzi o słowniki języków obcych, należy przypomnieć, że 
w każdym dziale dokumentacji prasowej powinien się znaleźć słow
nik łacińsko-polski oraz słownik przysłów łacińskich. Istniejąca 
w naszym społeczeństwie tradycja klasyczna, przy stale zmniejsza
jącym się zakresie wykształcenia klasycznego, prowadzi bardzo czę
sto do kompromitujących pomyłek i wykolejeń znaczeniowych wy
razów z łaciny zapożyczonych lub niepoprawności cytowanych przy
słów. Tych ambicji stylistycznych piszący się nie wyrzekną, trzeba 
zatem mieć pod ręką wydawnictwa, które pomogą ustrzec się od 
pomyłek. 

Jeśli chodzi o języki żywe, jako zasadę przyjąć należy, że naby
wamy największe i najobszerniejsze z dostępnych słowników. Zakup 
małych słowników jest złem koniecznym i właściwie się nie opłaca, 
gdyż nigdy nie mamy pewności, w którym momencie taki słownik 
nas zawiedzie, a zawodzą często i jeśli chodzi o wyraz-hasło, i o róż
norodność jego znaczeń. W księgozbiorze podręcznym powinny się 
znaleźć słowniki przynajmniej trzech języków: rosyjskiego, angiel
skiego, francuskiego lub niemieckiego. W województwach przygra-
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nicznych powinny się również znaleźć słowniki językowe tych na
rodów, z którymi województwo graniczy. 

Cennymi również pozycjami będą specjalistyczne słowniki wielo ję
zykowe, np. „Słownik papierniczy w czterech językach": polskim, 
niemieckim, angielskim, rosyjskim (Warszawa 1967) lub pięciojęzycz-
ny „Słownik górniczy", Warszawa 1969. (Wybór podstawowych pu
blikacji słownikowych — patrz aneks 4.) 

Informatory. Pełny zestaw wszelkiego rodzaju informatorów powi
nien się znajdować w księgozbiorze podręcznym. Wziąć należy pod 
uwagę zarówno te, które ukazują się z określoną częstotliwością, jak 
i informatory wydawane okazjonalnie. W zasadzie z każdej dziedzi
ny życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego wydaje się w cią
gu roku coś w rodzaju informatora — przeglądu całorocznej dzia
łalności. 

Obök tych informatorów szczegółowych, które nie zawsze mogą 
być osiągalne, gdyż niejednokrotnie funkcjonują jako wydawnictwa 
wewnętrzne, są również informatory typu ogólnego np. „Rocznik 
polityczny" (Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne) poświęcony 
problematyce krajowej lub informator obejmujący Polskę i kraje 
świata „Świat w przekroju". 

Tu również należy uwzględnić takie informatory, jak: „Informa
tor polityczny", „Informator nauki polskiej". Cennymi pozycjami są 
również wydawnictwa okazjonalne (jubileusze, rocznice) będące pod
sumowaniem czy przeglądem retrospektywnym działalności. Przy
kładem takiej publikacji jest informator o charakterze encyklope
dycznym „Dwadzieścia pięć lat PRL". 

MimVze dział dokumentacji w zasadzie gromadzić ma dokumen
tację swojego regionu, w szczególnych przypadkach mogą być rów
nież przydatne informatory w rodzaju: „Partie polityczne i organi
zacje społeczno-polityczne NRF" (Warszawa 1970), czy „Informa
tor o partiach politycznych i organizacjach społeczno-politycznych 
Francji" (Warszawa 1971). 

Nieodzowne natomiast w dziale informatorów będą: „Spis miej
scowości PRL" (Warszawa 1967), podział administracyjny PRL, 
ogólnopolski spis tele-adresowy „Telegraf — telefon — telex" oraz 
książki telefoniczne i spis kodów pocztowych. 

Do tej grupy wydawnictw zaliczyć należy wszelkiego rodzaju 
informatory — przewodniki, jak „Przewodnik po Polsce" (Warszawa 
1969) czy np. „Przewodnik po miejscach męczeństwa i walki" (Rze
szów 1969). Z wydawnictw obcojęzycznych szerokie przekroje tema
tyczne zawierają wydawnictwa typu „Year Book" (Wybór wydaw
nictw — patrz aneks 5). 

Wydawnictwa kartograficzne i geograficzne. Atlasy: świata, Polski. 
Mapa województwa, plany miast. Tu również „Słownik geograficz
ny" Józefa Staszewskiego, „Pochodzenie i znaczenie nazw geogra
ficznych" (wyd. 2, Warszawa 1959) i Lecha Ratajskiego, Janiny 
Szewczyk, Przemysława Zwolińskiego „Polskie nazewnictwo geo
graficzne świata" (Warszawa 1959). 
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Bibliografie. Interesują nas jedynie jako źródło informacji o informa
cji — i tylko spełniające ten warunek powinny się znaleźć w księ
gozbiorze podręcznym. Podstawowym dziełem w tym względzie jest 
Bibliografia Zawartości Czasopism. Ukazuje się ona jako miesięcz
nik, podając zawartość ponad 500 czasopism oraz Trybuny Ludu 
i Życia Warszawy. W części nakładu drukowana jest jednostronnie, 
a zatem może być również wykorzystana w postaci kartoteki, uło
żonej przedmiotowo w zakresie tematycznym interesującym dany 
ośrodek, jakkolwiek kompletowanie Bibliografii Zawartości Czaso
pism w całym jej zakresie w żadnym przypadku nie wydaje się 
przesadne. 

Podobnie nieodzowną pozycją jest Kronika. Dokumentacja Pra
sowa. Zamieszcza streszczenia artykułów, podając źródła oraz wia
domości z dziedziny polityki. Noty, traktaty, umowy międzynaro
dowe podawane są zwykle w pełnym brzmieniu. Kronika... dzieli się 
na działy: krajowy i zagraniczny, ten zaś na: radziecki, krajów de
mokracji ludowej, krajów anglosaskich, skandynawskich, Bliskiego 
Wschodu oraz dział NZ. Ze względu na obszerny zakres tematyczny, 
rzetelność informacji i łatwość posługiwania się Kroniką..., jest ona 
szczególnie przydatna w pracy idziennikarsko-publicy stycznej. 

W każdym dziale dokumentacji powinna się znajdować bibliogra
fia regionalna. Bibliografie regionalne na ogół dzielą się na p o d 
m i o t o w e , czyli ewidencjonujące dzieła autorów pochodzących 
z danego regionu lub dokumenty wydawane na tym terenie — i 
p r z e d m i o t o w e , które ewidencjonują dokumenty treściowo do
tyczące danego regionu. Poza skrajnymi przypadkami uzasadnio
nymi np. niewielką wartością metodologiczną, a co się z tym wiąże 
i merytoryczną, przyjąć należy, że obydwa rodzaje bibliografii znajdą 
się w księgozbiorze podręcznym. Bibliografie o charakterze regio
nalnym na ogół są opracowywane przez poszczególne biblioteki 
naukowe — np. Bibliotekę Śląską w Katowicach, Bibliotekę Uni
wersytecką w Toruniu. Często również zajmują się działalnością 
bibliograficzną tzw. muzea ziemi lub regionalne towarzystwa nauko
we. Jeśli takiej bibliografii nie ma, pracownicy ośrodka zmuszeni 
będą na podstawie własnej znajomości regionu i jego historii oraz 
przy pomocy katalogu biblioteki wojewódzkiej sporządzić roboczy 
wykaz literatury związanej z regionem, aby na zadane pytanie nie
zwłocznie odpowiedzieć, gdzie potrzebna do określonego tematu po
zycja się znajduje. 

Dokumenty życia społecznego. Osobną grupę materiałów będą sta
nowić dokumenty pod względem formalnym dosyć nietypowe, od 
jakiegoś czaisu obejmowane tą wspólną nazwą. Termin ten znany 
jest już w literaturze fachowej i praktyce bibliotekarskiej. Jednak 
mimo znanej definicji tego określenia* podkłada się pod jego zna
czenie stale jeszcze różne treści. Są to publikacje w rodzaju kalen
darzy, druków reklamowych, plakatów, afiszy, programów teatral-

* Dokumenty życia społecznego w bibliotece. Zakład Narodowy im. Osso
lińskich PAN, s. 19. 



72 TERESA LISICKA 

nych, katalogów wystaw artystycznych, a także niektóre typy wy
dawnictw normatywnych, jak np. cenniki, normy itp., lecz również 
sprawozdania z konferencji, materiały powielane. W praktyce przy
jęte jesit, że ścisłe sformułowanie tego, co należy gromadzić w gru
pie dokumentów życia społecznego, określane jest doraźnie w za
leżności od zadań, jakie ma spełnić placówka informacyjna. Dla 
potrzeb prasy te „odpadki" produkcji wydawniczej stanowią nieoce
nione źródło informacji, chociaż wymagają od dokumentalisty do
datkowego wysiłku przy ich gromadzeniu i opracowywaniu, tym 
•niechętnie] podejmowanego, że dokumenty te bardzo szybko się sta
rzeją. Nie omawiając zatem szerzej problematyki dokumentów ży
cia społecznego w różnych zbiorach, ustalimy jedynie, jakie doku
menty z tej grupy powinny się znaleźć w ośrodku — biorąc pod 
uwagę ich przydatność dla potrzeb prasy. 

Oprócz wcześniej wymienionych, będą to dokumenty w rodzaju 
w y k a z ó w członków zarządów, prezydiów stowarzyszeń i orga
nizacji działających na terenie określonego regionu, informacje 
o działalności, s p r a w o z d a n i a i p l a n y p r a c y , u c h w a ł y . 
Cennym źródłem będą katalogi, spisy, zestawienia, przewodniki za
wierające dane o osobach, instytucjach, organizacjach, miejscowo
ściach, jak również wszelkie wydawnictwa dotyczące regionu i miej
scowości w zakresie: turystyki, zabytków, placówek regionalnych. 
Znajdą się tu również plany gospodarcze. 

Na ich podstawie w krótkim czasie powinien powstać i n f o r m a 
t o r podręczny o r e g i o n i e w postaci skoroszytu, w którym na 
luźno spiętych kartkach znajdować się będą w układzie alfabetycz
nym informacje na temat: miejscowości, osób, stowarzyszeń, insty
tucji, gospodarki, przemysłu, kultury itp. Informacje te będą stale 
aktualizowane i uzupełniane. W ten sposób powstanie nowe źródło 
informacji, którego nikt poza konkretnym działem dokumentacji nie 
przygotuje. 

Te ogólne wskazówki być może okażą się przydatne dla nowo po
wstających działów dokumentacji prasowej, zwłaszcza dla tych pra
cowników — a wobec braku kształcenia specjalistycznego w tym 
kierunku takich będzie spora liczba — którzy dopiero po raz pierw
szy zetknęli się z zagadnieniem dokumentacji dla prasy. Z natury 
rzeczy propozycje te mają charakter ogólny, gdyż szczegółowe roz
wiązanie określić mogą dopiero konkretne warunki lokalne. Dodać 
do tego można jeszcze, że przy prawidłowym doborze pozycji i kon
sekwentnej selekcji wzrost ilościowy księgozbioru powinien być 
niewielki. Jako zasadniczą orientację w doborze pozycji przyjąć na
leży potrzeby gazet codziennych jako tych, które działają pod naj
większą presją czasu i których potrzeby przy całej różnorodności 
tematycznej sprowadzają się do źródeł o charakterze faktograficz
nym. Inne czasopisma: tygodniki, miesięczniki itp. wymagają doku
mentacji specjalistycznej — i ta już nie może być ujęta w zasady 
ogólne. W tych przypadkach należy jednak pamiętać, że dział doku-



REGIONALNE DZIAŁY DOKUMENTACJI 73 

mentacji nie powinien dublować działalności szerokiej sieci biblio
tek swojego regionu i nie gromadzić opracowań łatwo tam dostęp
nych a przydatnych w pracy dziennikarsko-publicystycznej jednora
zowo czy sporadycznie. Nadrzędnym kryterium doboru publikacji 
pozostają zatem potrzeby redakcji gazet codziennych. 

Załączone aneksy obejmują publikacje wydane do roku 1974 
włącznie. Wybór podyktowany był bądź ważnością pozycji, bądź 
chęcią zasygnalizowania publikacji 'specjalistycznej. Poddbnie jalk 
artykuł mają one na celu ogólne zorientowanie w zasobach wydaw
niczych naszych i obcych dla potrzeb prasowych ośrodków dokumen
tacji. Nie oznacza to oczywiście, że wszystkie powinny się znaleźć 
w każdym ośrodku. Dobrze natomiast wiedzieć, gdzie te lub im 
podobne pozycje się znajdują, aby w razie potrzeby sięgnąć do za
sobów placówek pozaprasowskich. 

ANEKS 1. 

ZESTAW WYDAWNICTW ENCYKLOPEDYCZNYCH POLSKICH 
I ZAGRANICZNYCH 

A. Wydawnictwa polskie (w wyborze) 

Wielka Encyklopedia Powszechna PWN. Warszawa 1962 
Encyklopedia Powszechna PWN (4-tomowa). T. 1: A—F. Warszawa 1973; 

T. 2: G—M. Warszawa 1974; T. 3: 
Mała Encyklopedia Powszechna PWN. Warszawa 1971 
Leksykon PWN. Warszawa 1972 
Encyklopedia „Przyroda i technika". Zagadnienia wiedzy współczesnej. War

szawa 1969 
Encyklopedia ekonomiczno-rolnicza. Warszawa 1964 
Encyklopedia handlowa. Warszawa 1965 
Encyklopedia prawa. Cz. 1—5. Warszawa 1967—1969 
Encyklopedia wiedzy o książce. Wrocław 1971 
Kopernik. Astronomia. Astronautyka. Przewodnik encyklopedyczny. Warsza

wa 1973 
Kto, kiedy, dlaczego? Warszawa 1967 
Mała encyklopedia architektury i wnętrz. Wrocław 1974 
Mała encyklopedia ekonomiczna. Warszawa 1974 
Mała encyklopedia kultury antycznej. A—Z. Warszawa 1973 
Mała encyklopedia logiki. Wrocław 1970 
Mała encyklopedia muzyki. Warszawa 1970 
Mała encyklopedia przyrodnicza. Wyd. II, Warszawa 1962 
Mała encyklopedia rachunkowości. Wyd. IV, Warszawa 1974 
Mała encyklopedia religioznawstwa marksistowskiego. Warszawa 1970 
Mała encyklopedia rolnicza. Warszawa 1964 
Mała encyklopedia sztuki. Warszawa 1964 
Mała encyklopedia techniki. Wyd. IV, Warszawa 1973 
Mała encyklopedia wojskowa. Warszawa 1967—1970 
Mała encyklopedia zdrowia. Wyd. VII, Warszawa 1973 
Prawo na co dzień. Encyklopedia podręczna. Warszawa 1974 
Wiszniewski J.: Zarys encyklopedii prawa. Warszawa 1974. 
Ziółkowska M.: Skąd my to znamy. Warszawa 1972 

S ł o w n i k i r z e c z o w e 
Encyklopedyczny słownik techniczny. Warszawa 1967 
Energia jądrowa. Słownik terminów technicznych. Warszawa 1963 
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Mały słownik antropologiczny. Warszawa 1969 
Mały słownik biologiczny. Warszawa 1974 
Mały słownik chemiczny. Warszawa 1974 
Mały słownik cybernetyczny. Warszawa 1973 
Mały słownik geografii ZSRR. Warszawa 1974 
Mały słownik kultury antycznej. Warszawa 1968 
Mały słownik kultury dawnych Słowian. Warszawa 1972 
Mały słownik kultury świata arabskiego. Warszawa 1971 
Mały słownik matematyczny. Warszawa 1972 
Mały słownik ochrony lasu. Warszawa 1967 
Mały słownik religioznawczy. Warszawa 1969 
Mały słownik teatru polskiego 1944—1964. Warszawa 1965 
Sierotwański S.: Mały słownik terminów literackich. Wyd. III, Wrocław 1970 
Mały słownik urbanistyczny. Warszawa 1970 
Habela J.: Słowniczek muzyczny. Kraków 1969 
Słowniczek pojęć (ekonomika). Warszawa 1966 
Słownik folkloru polskiego. Warszawa 1965 
Najberg M., Lufoert J.: Słownik górniczy. Warszawa 1969 
Słownik historii Polski. Warszawa 1973 
Słownik jakości. Terminy i definicje w zakresie jakości. Tłum. z ang. War

szawa 1968 
Hoppe S.: Słownik języka łowieckiego. Wyd. 1966 
Słownik organizacji młodzieżowych w Polsce 1918—1970. Warszawa 1971 
Słownik terminologiczny sztuk pięknych. Warszawa 1969 
Grabowski Z., Wójcik J.: 1000 słów o morzu i okręcie. Warszawa 1967 
Słownik wiedzy obywatelskiej. Warszawa 1970 
Zadrożna-Gołaszewska T.: Słownik wydawcy. Warszawa 1967 
Znaki taktyczne i podstawowe skróty wojskowe sił zbrojnych NATO. War

szawa 1961. 

B. Wydawnictwa zagraniczne (w wyborze) 

Francja: 
La Grande Encyclopédie. T. 1—10. Paris 1971 
Encyclopédie Générale Larousse. T. 1—3. Paris 1967—1968 
Nouveau Larousse Universel. Paris 1954—1963 
Dictionnaire Encyclopédique Quillet. Paris 1962 

RFN: 
Der Grosse Brockhaus. T. 1—14. Wiesbaden 1952—1963 
Der Grosse Herder. Fredburg 1956—1961 
Meyers Enzyklopädisches Lexikon in 25 Bänden. Mannheim 1971 

NRD: 
Meyers Neues Lexikon. Leipzig 1971—... 

Stany Zjednoczone: 
Collier's Encyclopedia. T. 1—24. New York 1962 
The Encyclopedia Americana. T. 1—30. New York 1962 

Wielka Brytania: 
Chamber's Encyclopaedia. T. 1—15. London 1961 
Encyclopaedia Britannica. T. 1—24. London—Chicago 1972 

ZSRR: 
Bolszaja Sowietskaja Encykłopiedija. Moskwa (wyd. ostatnie) 
Małaja Sowietskaja Encykłopiedija. Moskwa 1958—1961. 

Uwaga: Niektóre wydawnictwa umieszczone w wykazach są już nieosiągalne 
w handlu, odnaleźć je można (i należy) w zbiorach większych bibliotek. 



REGIONALNE DZIAŁY DOKUMENTACJI 75 

ANEKS 2. 

ZESTAW PODSTAWOWYCH WYDAWNICTW BIOGRAFICZNYCH 
KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH 

A. Wydawnictwa polskie (w wyborze) 

Polski słownik biograficzny. Kraków 1935 (wyd. kontynuowane) 
Czy wiesz kto to jest? Warszawa 1938 
Leksykon kompozytorów XX wieku. T. I i II. Kraków 1963, 1965 
Drawicz A.: Literatura radziecka 1917—1967. Pisarze rosyjscy. Warszawa 1968 
Ludzie dawnego Wrocławia. Wrocław 1958 
Mały słownik pisarzy angielskich i amerykańskich. Warszawa 1971 
Mały słownik pisarzy francuskich, belgijskich i prowansalskich. Warszawa 

1965 
Mały słownik pisarzy narodów europejskich ZSRR. Warszawa 1966 
Mały słownik pisarzy niemieckich, austriackich i szwajcarskich. Warszawa 

1973 
Mały słownik pisarzy polsikich. Warszawa 1969 
Mały słownik pisarzy świata. Warszawa 1972 
Mały słownik pisarzy włoskich. Warszawa 1969 
Mały słownik pisarzy zachodniosłowiańskich i południowosłowiańskich. War

szawa 1974. 
Polscy pisarze współcześni. Informator 1944—1970. Орг.: L. M. Bartelski. War

szawa 1972 
Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego. Warszawa 1967 
Słownik biograficzny teatru polskiego 1765—1965. Warszawa 1973 
Oracki Tadeusz: Słownik biograficzny Warmii, Mazur i Powiśla od połowy 

XV w. do 1945 roku. Warszawa 1963 
Słownik filozofów. Warszawa 1966 
Słownik muzyków polskich. Kraków 1964 
Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 1—4. Warszawa 1963—1966 
Hanuszewska M.: 1000 kompozytorów. Kraków 1965 
Uwaga: Zestawienie polskich słowników zawiera książka Piotra G r z e g o r 
c z y k a : Index lexicorum Poloniae. Warszawa 1967; oraz Bibliographie der 
Wörterbücher. Warszawa 1965, rejestrująca również słowniki polskie. 

B. Wydawnictwa zagraniczne 
(w wyborze: międzynarodowe i dla poszczególnych krajów) 

Jugoslovenski savremenioi. Ko je ko u Jugoslaviji. Beograd — wyd. naj
nowsze 

Kdo je kdo? Praha 
Lui, chi è? Torino 
Who is Who? London 
The International Who's Who. London 
Wer ist Wer? (das deutsche „Who's Who"). Berlin 
Wer ist Wer in Österreich (das österreichsche „Who's Who"). Wien 
Who's Who in America. A biographical dictionary of notable living men and 

women of the United States. Chicago 
Who was Who in America. Chicago 
Who's Who in Austria 
Who's Who in Belgium 
Who's Who in Belgium and Luxembourg 
Who's Who of British Scientists. London (ukazuje się со 2 lata) 
Who's Who in Catholic World 
Who's Who in Central and East Europe. Wien 
Who's Who in France. Paris 
Who's Who in Italy. Roma 
Who's Who in Izrael. Tel-Aviv 
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Who's Who in Netherlands. Amsterdam 
Who's Who in Scandinavia 
Who's Who in Spain 
Who's Who in Switzerland 
Who's Who in USSR. Wien 

Adresy wydawców publikacji „Who's Who": 
— The Intercontinental Book and Publishing Co., New York 21, NY 257, 

Park Avenue 5; 
— Intercontinental Book and Publishing Co., Ltd., Montreal, Canada — 1434 

St. Catherine Street W. Empire Life Building; 
— R. Oldenburg Pufol. Co., München, Rosenheimer Strasse 145; 
— Editions Jacques Lafitte, 12, rue de l'Arcade, Paris Vil le; 
— The Panorama Publishing Co., Ltd., Wien — VIII, Lerchenfelder Strasse 

66—68; 
— Les Editions Nagel S. A., Genève, 5 et 5 bis rue de l'Orangerie; 
— G.H.B. Universal Edition Brussels, 192, Rue Royale; 
— „De Mutator" N.V., Amsterdam — Z., Willemsparkwerg 112. 

ANEKS 3 

ZESTAW WYDAWNICTW STATYSTYCZNYCH I POKREWNYCH 

A. Wydawnictwa polskie 

1. O g ó l n e : 
Encyklopedia „Świat w przekroju". Wiedza Powszechna, Warszawa 1975 
Rocznik statystyczny. GUS, Warszawa 
oraz r o c z n i k i s t a t y s t y c z n e wydawane przez regionalne urzędy 
statystyczne. 

2. I n n e p u b l i k a c j e GUS: 
a) r o c z n i k i b r a n ż o w e (np. Rocznik statystyki handlu zagraniczne

go, Rolniczy rocznik statystyczny, Rocznik dochodu narodowego, Rocz
nik statystyczny przemysłu i in.), 

b) s e r i e m a t e r i a ł ó w d o t . s t a t y s t y k i P o l s k i (np. Statystyka 
gospodarki mieszkaniowej i komunalnej); spisy ludności (np. Ludność 
wiejska wg płci, wieku oraz źródeł utrzymania); spisy mieszkań i bu
dynków (wyniki spisu zasobów mieszkaniowych dla poszczególnych 
województw i miast wydzielonych), 

c) s e r i e s t a t y s t y k i r e g i o n a l n e j , 
d) s e r i e s t a t y s t y k i m i ę d z y n a r o d o w e j (np. Rocznik statysty

ki międzynarodowej). 

Uwaga: Pełne zestawienie wydawnictw GUS zawiera: Bibliografia wydaw
nictw Głównego Urzędu Statystycznego, a ponadto wykaz wydawnictw będą
cych aktualnie w handlu księgarskim rejestruje każdorazowo poszczególne 
ogólnopolskie roczniki statystyczne GUS. 

B. Wydawnictwa zagraniczne (w wyborze) 

Book of Facts — Statistics and Information. New York 
Statistical Yearbook. UNESCO, Paris 
Statistical Yearbook. United Nations, Paris 
The American Almanac — The USA 
The Europa Year Book. London 
The Statesman's Year-Book. London — Toronto — New York 
The World Almanac and Book of Facts. New York 
The World of Learning 1970—1971. Rochester, Kent 
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ANEKS 4 

ZESTAW PODSTAWOWYCH PUBLIKACJI SŁOWNIKOWYCH 
(JĘZYKOWYCH) 

1. S ł o w n i k i j ę z y k a p o l s k i e g o : 
Słownik języika polskiego. Red. nacz. W. Doroszewski. Warszawa 1958—1969 
Słownik poprawnej polszczyzny. Red. nacz. W. Doroszewski. Warszawa 1973 
Mały słownik języka polskiego. Oprać: S. Skorupka, H. Auderska, Z. Łem-

picka. Warszawa 1968 
Słownik języka polskiego (tzw. warszawski). Pod red. J. Karłowicza, A. Kryń

skiego, W. Niedźwiedzkiego. Warszawa 1900—1927 (wyd. fotooffsetowe. 
Warszawa 1952) 

Słownik wyrazów obcych. Red. nacz. J. Tokarski. Warszawa 1971 
Kopaliński W.: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Wyd. 

VIII z suplementem, Warszawa 1971 
Skorupka S.: Słownik frazeologiczny języka polskiego. T. 1—2. Warszawa 1974 
Skorupka S.: Słownik wyrazów bliskoznacznych. Warszawa 1972 
Sławski S.: Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków 1952 (wyd. 

kontynuowane) 
Brückner A.: Słownik etymologiczny języka polskiego. Wyd. III, Warszawa 

1974 
Szober S.: Słownik poprawnej polszczyzny. Wyd. VIII, Warszawa 1971 
Kndagindnowa M., Pisarek W.: Poradnik językowy. Poradnik dla pracowni

ków prasy, radia i telewizji. Wyd. II, Kraków 1969 
Doroszewski W.: O kulturę słowa. Poradnik językowy. T. I: wyd. II, Warsza

wa 1964; T. II: Warszawa 1968 
Polszczyzna piękna i poprawna. Porady językowe. Wybór i oprać: S. Urbań

czyk. Wrocław 1966 
Jodłowski S., Taszydki W.: Zasady pisowni polskiej i interpunkcji ze słow

niczkiem ortograficznym. Wyd. najnowsze 
Pisarek W.: Retoryka dziennikarska. OBP, Kraków 1970. 
Przyłubscy E. i F.: Gdzie postawić przecinek? Wyd. II, Warszawa 1973 

2. S ł o w n i k i d w u j ę z y c z n e (w wyborze): 
Bulas K., Whitfield F. J., Thomas L. T.: The Kościuszko Foundation Dictio

nary. I. English-Polish. II. Polish-English. Wyd. fotooffs., Warszawa 1972 
Grzebieniowski T.: Słownik angielsko-polski i polsko-angielski. Wyd. V, War

szawa 1967 
Stanisławski J.: Wielki słownik angielsko-polski. Wyd. III, Warszawa 1968; 

Wielki słownik polsko-angielski. Wyd. I, Warszawa 1970 
Vydra В.: Słownik polsko-czeski. Wyd. III, Praha 1967 
Vydra В.: Cesko-polsky slovnik. Praha 1958 
Jędraszko Cz.: Łacina na co dzień. Warszawa 1973 
Kumaniecki K.: Słownik łacińsko-polski. Wyd. VII, Warszawa 1973 
Kupisz K., Kielski В.: Podręczny słownik francusko-polski. Warszawa 1968; 

Podręczny słownik polsko-francuski. Warszawa 1971 
Marti Marca A., Marti Marca J., Jardel В.: Mały słownik hiszpańsko-polski. 

Warszawa 1968 
Bzdęga A., Chodera J., Kubica S.: Podręczny słownik niemiecko-polski. War

szawa 1966 
Piprek J., Ippoldt I.: Wielki słownik niemiecko-polski. T. 1—2. Warszawa 

1972—1973; Wielki słownik polsko-niemiecki. T. 1—2. Warszawa 1971—1974 
Sachsowie V. i I.: Mały słownik portugalsko-polski. Warszawa 1969 
Podręczny słownik rosyjsko-polski. Red. J. H. Dworećki. Wyd. V, Warszawa 

1969 
Hessen D., Stypuła R.: Wielki słownik polsko-rosyjski. Warszawa—Moskwa 

1967 
Mirowicz A., Dulewicz I., Grek-Pabis I., Maryniak I.: Wielki słownik rosyj

sko-polski. Warszawa—Moskwa 1970 
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Wierzbicki J., Radnovié U., Chlabicz J.: Mały słownik serbochorwacko-polski. 
Warszawa 1966 

Sikorski L.: Mały słownik polsko-szwedzki. Warszawa 1971 
Słownik ukraińsko-polski. Pod red. S. Hrabca i P. Zwolińskiego. Warszawa 

1957 
Varsânyi I.: Magyar-lengyel szótar. Budapest 1967 
Słownik węgiersko-polski. Pod red. J. Reychmana. Warszawa 1968. 
Nguyên Tran Ba, Nguyen Tu'Thang, Nożyńska J., Le Nguyên Dâng: Mały 

słownik wietnamsko-polski i polsko-wietnamski. Warszawa 1972 
Meisels W.: Podręczny słownik włosko-polski, Warszawa 1964 
Meisels W.: Podręczny słownik polsko-włoski. Warszawa 1970. 

3. S p e c j a l i s t y c z n e s ł o w n i k i w i e l o j ę z y c z n e (w wyborze): 
Andrejew L., Ochoński P.: Kieszonkowy czterojęzyczny słownik hutniczy. Gli

wice 1968 
Podręczny słownik 5-języczny górniczy rosyjsko-angielsko^niemiëeko-francu-

sko-polski. Warszawa 1969 
Słownik morski polsko-angielski. Warszawa 1968 
Słownik papierniczy w czterech językach (polsko-niemiecko-angielsko-rosyj-

ski). Warszawa 1967 
Słownik terminologiczny informacji naukowej. Moskwa 1966. 

4. S ł o w n i k i s k r ó t ó w : 
Paruch J.: Słownik skrótów. Warszawa 1970 
Słowar sokraszczenij anglijskogo, niemiecko go, gołłandskogo i skandynawskich 

jazykow. Moskwa 1964 

Uwaga: Słowniki niemieckie, koreańskie, rumuńskie, jugosłowiańskie, czecho
słowackie, węgierskie, radzieckie, chińskie — rejestruje publikacja: Biblio
graphie der Wörterbücher, Warszawa 1965. 

ANEKS 5 

Informatory (w wyborze) 

Wszelkiego rodzaju najaktualniejsze informatory i przewodniki, które ze 
względu na ilość i różnorodność tematyczną trudno wymieniać. Konieczne 
w zbiorze: 
Informator nauki polskiej. Warszawa (wyd. najnowsze) 
Informator polityczny. PAP, Warszawa (wyd. ciągłe) 
Informator RSW „Prasa". Warszawa 1972 
Spis miejscowości PRL. Warszawa 1967 
Spis telefonów (dla poszczególnych województw) wyd. przez wszystkie okrę

gowe dyrekcje poczt i telekomunikacji. 
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ZBIGNIEW TEMPSKI 

WEWNĄTRZ ZESPOŁU REDAKCYJNEGO 

W kolejnym artykule na naszych lamach sekretarz ge
neralny SDP, a przedtem dyrektor Ośrodka Dziennikar
stwa i wieloletni redaktor naczelny gazety codziennej 
konfrontuje osobiste doświadczenia i obserwacje ze wska
zaniami nauki o organizacji pracy. Publikacja ta winna 
skłonić do refleksji o sytuacji we własnym zespole nie 
tylko kierowników redakcji, lecz także najszersze kręgi 
dziennikarzy. 

O chemat organizacyjny redakcji tworzy takie powiązania we-
^ wnątrz zespołu, które mają zapewnić właściwe jego działanie. 
Dzięki temu schematowi powstaje obraz formalnej struktury łącz
ności w redakcji. Formalnej, bowiem kierownictwo ją zaprojekto
wało i zatwierdziło. Formalna struktura łączności wewnątrz zespołu 
redakcyjnego ustala, jaki jest wzajemny stosunek nadawców i od
biorców w redakcji. Więcej nawet — określa sposoby i drogi wy
miany informacji, które mają płynąć poziomo i pionowo przez całą 
redakcję. Jest to jednak tylko struktura formalna, rzeczywista jest 
znacznie bardziej złożona. Między innymi dlatego, że mamy do czy
nienia z zespołem osób pracujących twórczo', o dużych skłonno
ściach do pracy indywidualnej i o sporej niechęci do więzów for
malnych. 

Zastanówmy się więc — jaka powinna być najkorzystniejsza dla 
redakcji formalna struktura łączności? Warto też uświadomić sobie, 
jakie są zadania kierownika zespołu, żeby powiązania formalne we
wnątrz redakcji były powiązaniami sprawnymi. A wreszcie też po
myślmy, jakie inne powiązania nieformalne istnieją w redakcji i co 
można zrobić, żeby je wykorzystać dla dobra pracy zespołu redak
cyjnego? 

Rzecz cała zaczyna się od struktury organizacyjnej. Im ona jest 
sprawniejsza, tym lepsze jest działanie poszczególnych członów re-
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dakcji, tym lepsza jest łączność wewnątrz zespołu. Sprawna organi
zacja redakcji sprzyja skoncentrowaniu się zespołu na założonych 
celach. A to przecież jest podstawowe zadanie jego pracy. 

Można jednak na to zagadnienie spojrzeć i od drugiej strony. 
O sprawności systemu organizacyjnego redakcji decyduje łączność 
wewnątrz zespołu. Członkowie zespołu porozumiewają się ze sobą, 
a to wytwarza więź łączącą ich w jedną całość. Naukowcy tak for
mułują sedno sprawy: „Kluczowy dzisiaj problem w tym zakresie 
polega na zachowaniu na wszystkich szczeblach struktury organi
zacyjnej złotego środka między dwiema skrajnymi możliwościami: 
niedowładem i przerostem łączności oraz na utrzymaniu równowagi 
w przepływie informacji nadawanych i przyjmowanych" *. Inny
mi słowy, wewnątrz zespołu redakcyjnego powinny istnieć takie 
kontakty, które zaspokoją potrzeby i redakcji, i członków zespołu. 

Dla uzasadnienia tezy o potrzebie zachowania złotego środka 
w łączności wewnątrz redakcji — kilka przykładów z obu biegunów. 

W niejednej redakcji uważa się, że obrady kolegium i jego po
stanowienia powinny podlegać ścisłej tajemnicy. Rezultatem są nie
kończące się domysły i przypuszczenia na ten temat — słowem raj 
dla rzekomo dobrze poinformowanych. Zdarza się jednak również 
inaczej : kolegium obraduje przy drzwiach otwartych, a każdy dzien
nikarz może wtrącić swoje trzy grosze. Prowadzi to do' takiego roz
wodnienia obrad, że nie sposób podjąć na posiedzeniu kolegium żad
nej rozsądnej uchwały. 

Niektórzy redaktorzy naczelni bardzo chętnie przekazują swoje 
decyzje poszczególnym dziennikarzom, pomijając przy tym kierow
ników działów. Nie trzeba udowadniać, że powoduje to organiza
cyjny rozgardiasz. Ale nie można się też zgodzić z takim redakto
rem naczelnym, który zamyka się w swoim gabinecie i nie ma żad
nej bezpośredniej łączności z zespołem. 

W niektórych redakcjach stosuje się ogłaszanie wewnątrzredak-
cyjnych komunikatów na specjalnych tablicach. Dochodzi do takie
go sformalizowania tego kanału łączności, że w redakcji nie obowią
zuje nic, co nie wisi na tablicy. Na drugim biegunie są redakcje, 
które nie uznają za stosowne podawać do wiadomości zespołu na
wet podstawowych informacji finansowych, do czego są zobowią
zane choćby układem zbiorowym dziennikarzy. 

Jak więc widać i niedowład, i przerost łączności nie jest pożąda
ny wewnątrz redakcji. Niezbędny jest taki system, który w roz
sądnych, uzasadnionych potrzebami redakcji i jej pracowników gra
nicach przyczyniałby się do sprawnego porozumiewania się w ze
spole redakcyjnym. 

T> ardzo', ale to bardzo dużo zależy od kierownictwa redakcji, od 
*-* jego umiejętnego działania. Nauka o organizacji pracy wymienia 
wiele wskazań dla kierownika jakiegokolwiek zespołu. Przeanalizu-

* Dale V o d e r : Sieć kontaktów w przedsiębiorstwie. (W:) Kierowanie kadra
mi pracowniczymi (wybór tekstów). PWE, Warszawa 1966, s. 257. 
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jemy je kolejno, zastanawiając się nad ich przydatnością dla re
dakcji. 

Po pierwsze — kierownik przedstawia problemy w kategoriach 
sytuacyjnych, a nie personalnych. Jak bardzo aktualne dla zespołu 
redakcyjnego jest to zalecenie! Postępowanie po jego myśli uchroni 
redakcję przed niejedną personalną zasadzką. Skoncentruje też pra
cowników wokół zadań redakcyjnych, a odciągnie ich od niepotrzeb
nych plotek. 

Po drugie — kierownik nie sugeruje własnego rozwiązania. Po
wiedziałbym lepiej: nie narzuca, bowiem zręczne sugerowanie roz
wiązania nieraz już się redaktorowi naczelnemu przydało. 

Po trzecie — kierownik zachęca do dyskutowania problemu. Jeśli 
pracownik czuje, że liczy się jego wkład w wypracowanie ostatecz
nego kształtu planu, kierunku działania czy zadania, przyjmuje je 
niejako za swoje. To bardzo mądra zasada ułatwiająca kierowanie 
zespołem. 

Po czwarte — kierownik stwarza atmosferę sprzyjającą wyraża
niu stanowiska opozycyjnego. Według zasady: lepiej poznać to sta
nowisko zawczasu i wystąpić przeciw niemu z rozsądnymi argu
mentami, niż pozwolić na rodzenie się opozycji już po wspólnym 
uzgodnieniu podejścia do problemu. 

Po piąte — kierownik podsumowuje w poszczególnych stadiach 
osiągnięty postęp. Jest to potrzebne zwłaszcza przy prowadzeniu 
zebrania redakcyjnego czy posiedzenia kolegium. Dzięki temu bo
wiem redaktor naczelny chroni się przed wielokrotnym powraca
niem do spraw wcześniej już uzgodnionych. W rozmowie ta zasada 
też jest pożyteczna. 

Po szóste — kierownik zachęca zespół do pełnego wykorzystania 
poznanych faktów. Jest to jakby przypominanie o kierunku rozmo^ 
wy lub dyskusji, gdy widać, że zboczyła z głównego toru. Jakże czę
sto tak się niestety dzieje! 

Po siódme — kierownik kieruje aktywnością zespołu w sposób 
umożliwiający przechodzenie od spraw łatwiejszych do trudniej
szych. To wskazanie ma charakter uniwersalny, odnosi się bowiem 
do pracy dziennikarskiej w ogóle. Nauka tego zawodu powinna prze
widywać najpierw przyswojenie sobie umiejętności pisania notatek, 
a później dopiero publicystyki. 

Po ósme — kierownik stara się ujmować problemowo rozpatry
wane sprawy, uwzględniając rozległość skali wariantów. Komu jak 
komu, ale właśnie środowisku dziennikarskiemu, a więc ludziom 
myślącym, trzeba umożliwić wybór najlepszego ich zdaniem wa
riantu. Oby również mieli świadomość współuczestnictwa w proce
sie podejmowania decyzji redakcyjnych. 

Po dziewiąte — kierownik unika przedwczesnego podejmowania 
decyzji, zanim wszystko nie jest wyjaśnione. Ta zasada korespon-
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duje z większością już wymienionych. Chodzi jeszcze raz o dobre 
przygotowanie decyzji, przy szerokim udziale współpracowników. 

G dyby wszyscy redaktorzy naczelni i kierownicy działów stoso
wali się do tych zasad i umieli odpowiednio postępować ze swo

imi zespołami! Niechby chociaż część tych wskazań wzięli pod uwa
gę. Wszystko bowiem zmierza do tego, żeby formalna struktura 
łączności w redakcji była efektywna. A powiązania nieformalne? 
Ideałem byłoby również ich wykorzystanie dla dobra redakcji, ale 
to jest na pewno trudniejsze. 

Jednym z rodzajów nieformalnych powiązań wewnątrz redakcji 
są plotki. Oczywiście mam na myśli plotki i pogłoski dotyczące spraw 
redakcyjnych. Zawsze świadczą one o niezaspokojonej potrzebie łącz
ności wewnątrz redakcji. Jak im przeciwdziałać? Nic nie pomogą za
kazy i nakazy; rodzeniu się plotek sprzyja brak informacji. A więc 
trzeba stworzyć w redakcji dobry system informacji. Jaki? 

W każdej redakcji jest pewien zakres spraw, które powinny by<k 
po prostu znane zespołowi. Wymienię niektóre: plany redakcyjne, 
zmiany personalne, awanse, premie, harmonogram druku, urlopy, 
postanowienia kolegium, wycena materiałów, akcje organizatorskie. 
Można by na pewno wymienić ich więcej. 

Dobry system informacji wewnątrz redakcji powinien przewidy
wać szybkie ich przekazywanie do zespołu. Na zebraniach redakcyj
nych, na tablicy, poprzez kierowników działów czy członków kole
gium, w formie wpisu do księgi redakcyjnej. Informacyjna inwe
stycja zawsze się opłaci. 

Łączność — to proces dwukierunkowy. Kierownictwo redakcji 
przekazuje liczne informacje zespołowi, ale pracownicy powinni 
również mieć możliwość przedstawienia kierownictwu swoich uwag, 
opinii czy po prostu informacji. Zawsze aktualna jest następująca 
stara prawda: kiedy ludzie czują, że się ich nie słyszy, sami też nie 
są skłonni słyszeć. A więc w dobrze pojętym interesie redakcji 
trzeba stworzyć warunki zmierzające do swobody wypowiedzi człon
ków zespołu. Jakimi drogami? Tymi samymi, które wykorzystuje 
się dla przepływu informacji z góry na dół, oraz jeszcze kilkoma 
innymi. Myślę tu o „godzinach zwierzeń" u redaktora naczelne
go — nie powinien on nigdy unikać rozmów z członkami zespołu. 
Myślę też o potrzebie stworzenia szansy dyskretnego składania pro
pozycji przez pracowników redakcji — może w skrzynce wniosków? 
Myślę wreszcie o udziale dziennikarzy w różnych zespołach we-
wnątrzredakcyjnych. 

Przyjaźń — to również rodzaj pewnych nieformalnych powiązań 
wewnątrz zespołu. Ani słowa przeciw niej! Wręcz przeciwnie, przy
jaźń bardzo ułatwia nie tylko wzajemne poznanie, ale także współ
działanie w redakcji. 

Jestem zwolennikiem ułatwiania osobistych kontaktów pracow
nikom redakcji. W tym celu warto urządzić w redakcji lokal klu-
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bowy, w którym można by napić się kawy i porozmawiać. Takie 
rozmowy sprzyjają osiągnięciu w zespole redakcyjnym solidarności 
w rozumieniu wspólnych celów. Mogą też przyczynić się do współ
pracy w zakresie realizacji zadań redakcji. Czy może być odwrot
nie? Oczywiście, ale to już zależy od ogólnej atmosfery w redakcji. 
Gdy jest zła, to również spotkania w redakcyjnym klubie niewiele 
pomogą dla jej poprawienia. 

W każdym razie nie wolno nie doceniać w redakcji pewnych sto
sunków o charakterze emocjonalnym. Muszą one występować właś
nie przy pracy twórczej z okazji licznych bliskich kontaktów. Har
monia między nimi i stosunkami o charakterze rzeczowym jest ce
niona przez naukowców, którzy zajmują się społecznymi warunkami 
pracy twórczej. 

Oprócz przyjaźni może być także podnoszone znaczenie czynnika 
wrogości w zespole redakcyjnym. I nie zawsze jako zjawiska ne
gatywnego. Nic tak podobno nie zespala jedne] grupy jak wrogość 
wobec drugiej grupy. Nam nawet nie chodzi o wrogość, lecz o kon
kurencję z tą grupą, chęć osiągnięcia lepszych rezultatów. A to 
już dla dobrej pracy redakcyjnej warto zdyskontować. 

С czy w redakcji można niejako programować konkurencję mię
dzy dziennikarzami? Moim zdaniem tak i to kilkoma sposo

bami. 
Pierwszy sposób wiąże się z ogłoszaniem wewnątrzredakcyjnych 

miesięcznych konkursów na najlepsze artykuły publicystyczne, re
portaże czy informacje. Jest to praktykowane w wielu redakcjach 
i przynosi dobre rezultaty. Wymaga jednak dość elastycznego po
dejścia, żeby konkurs nie przerodził się w proceder automatyczne
go przyznawania dodatku do wierszówki. Dobrze jest więc zmieniać 
co kilka miesięcy formę wypowiedzi dziennikarskiej, którą będzie 
się wyróżniać. Ma to znaczenie dla polepszenia jakości gazety. War
to także poprzez konkurs wewnątrzredakcyjny nagradzać potrzebną 
redakcji tematykę» 

Drugi sposób wykorzystania konkurencji między dziennikarzami 
w redakcji może polegać na powierzaniu kilku zespołom zadań orga
nizatorskich i publicystycznych. Każdy zespół prowadzi inną akcję 
redakcyjną, 'każdy jest odpowiedzialny za inny cykl publicystyczny. 
Można jednak wywołać między nimi pewną rywalizację — a zresztą 
ona sama się nawiązuje, trzeba tylko umiejętnie ją poprowadzić, 
żeby rezultaty pracy zespołów przyniosły jak największe korzyści 
redakcji. 

Trzeci sposób — to lansowanie myśli o potrzebie stałego wyprze
dzania innych środków przekazu aktualną informacją i dobrą publi
cystyką. Bądźmy szczerzy: jeżeli w jakimś ośrodku znajdują się 
choćby tylko dwie redakcje, to istnieje między nimi określone współ
zawodnictwo. Powinno ono przynosić pożytek redakcjom. I na ogół 
tak się dzieje. 
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Na pewno znajdzie się wiele innych wypróbowanych w redak
cjach metod, które przyczyniają się do wykorzystania naturalnej 
u ludzi skłonności do rywalizacji. Jeżeli rezultatem tego jest lepsza 
praca* dziennikarzy, warto hołubić taką atmosferę! 

Jak więc widać, wewnątrz zespołu redakcyjnego istnieje sporo 
formalnych i nieformalnych powiązań. Wynika z tego określona 
struktura łączności, która ma zapewnić jak największe wykorzysta
nie ludzkich zdolności i umiejętności oraz dziennikarskiego zaanga
żowania. Jest wiele do zrobienia w każdej redakcji, żeby tak rze
czywiście się stało. 
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ADAM ROPA 

W POSZUKIWANIU ISTOTY FEUETONU 

Wbrew powszechnemu przekonaniu okazało się, że grono 
3 ekspertów-dziennikarzy zaledwie co 7. utwór wskazy
wało zgodnie jako felieton. Jest on dlatego tak nie
wdzięcznym gatunkiem dla analizy i charakterystyki, że 
wykorzystuje — zarówno w sferze treści jak i formy — 
wiele możliwości o bardzo szerokiej skali, a przed ba
daczem staje niewiele problemów rozstrzygniętych, za to 
wiele pytań i wątpliwości. Drukując niniejszy artykuł, 
oczekujemy rezonansu; może dyskusja przyczyni się do 
rozstrzygnięcia choćby niektórych wątpliwości. 

'y agadnienie definiowania i klasyfikacji gatunków dziennikarskich 
•^ występujących W prasie i w innych masowych środkach komuni
kowania jest ciągle jeszcze problemem czekającym na rozwiązanie. 
Dotychczasowe próby w tym zakresie trudno uznać za zadowalające, 
niektóre z nich wręcz sprzeczne są z podstawowymi zasadami wszel
kiej systematyki naukowej. Za najlepszy, choć także wywołujący 
pewne zastrzeżenia, uznać należy podział J. Maziarskiego1. 

Ogólne problemy wiążące się z systematyką wszystkich pozycji 
występujących w gazecie tak długo czekać będą na rozstrzygnięcie, 
dopóki nie rozwiąże się zagadnień bardziej szczegółowych, doty
czących poszczególnych gatunków dziennikarskich. Jednym z ta
kich gatunków, co do którego struktury istnieją ciągle podstawowe 
rozbieżności i różnice sądów jest felieton. Stanowi on znakomity 
przykład, jak skomplikowane i trudne są zagadnienia genologiczne 
w zakresie gatunków występujących w prasie. 

Jedyną w zasadzie pracą syntetyczną w języku polskim wpro
wadzającą czytelnika w całokształt problemów wiążących się z fe
lietonem jest opracowanie J. Maziarskiego „Wokół felietonu" 2. Sta-
1 J. Maziarski: Problem systematyzacji gatunków dziennikarskich. W: Meto
dy i techniki badawcze w prasoznawstwie. Warszawa 1970, t. II, s. 77—104. 
8 Maszynopis powielany. OBP Kraków 1966. (Wersja skrócona pt. „Rozważa
nia nad felietonem" w Zeszytach Prasoznawczych 1967. nr 1 — Red.). 
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nowi ono dobry przegląd dotychczasowych badań, ukazuje kłopoty 
i trudności, jakie występują przy próbie ustalenia cech charakte
rystycznych tego gatunku i stworzeniu jego definicji. Systematycz
nie i szczegółowo przedstawia autor historię i ewolucję gatunku, po
glądy na jego istotę w dotychczasowej literaturze przedmiotu pol
skiej i zagranicznej, omawia szczególnie kontrowersyjne i skompli
kowane problemy występujące przy ustalaniu cech konstytutyw
nych felietonu itd. Na koniec podaje Maziarski własną definicję tego 
gatunku: „ f e l i e t o n e m nazywać będziemy krótki utwór ogło
szony za pośrednictwem środków masowego przekazu, napisany 
w sposób lekki i efektowny, utrzymany w osobistym tonie, który 
sposobem swej realizacji w druku (ew. w emitowanym programie) 
nawiązuje do przyjętej w danym konkretnym przekaźniku konwen
cji publikowania tekstów o takich własnościach gatunkowych" '. De
finicja ta jest wynikiem analizy literatury przedmiotu i własnych 
spostrzeżeń autora. Zarzucić jej można jednak to, co Maziarski kwe
stionuje w innych, przytaczanych przez siebie definicjach: ogólni
kowość, nieprecyzyjność, niejasność. Wątpliwy wydaje się również 
punkt wyjścia przy własnych analizach autora: „większość wyrobio
nych odbiorców prasy z łatwością i z dużą jednomyślnością wyodręb
nia w toku lektury prasy utwory określane jako felietony od in
nych konkretyzacji gatunkowych" 4. Jeżeli mamy do czynienia z tak 
dużą jednomyślnością, to skąd biorą się kłopoty z 'wyróżnieniem 
cech charakterystycznych felietonu, po których czytelnik odróżnia 
felieton od innych gatunków prasowych? 

Widać więc, że zagadnienia dotyczące istoty gatunkowej felieto
nu dalekie są od ostatecznego rozwiązania, a rozstrzygnięcia wyma
gają sprawy podstawowe, fundamentalne. Wszystkie te czynniki 
skłoniły Ośrodek Badań Prasoznawczych do podjęcia badań nad 
istotą, miejscem i funkcjami felietonu w prasie polskiej. Rezulta
tem dotychczasowych analiz są dwa opracowania: S. Gawora „Wnio
ski z badań pilotażowych nad felietonem"5 oraz A. Ropy: „Tema
tyka felietonów w polskiej prasie" 6. Opracowania te,.oparte na kon
kretnych, empirycznych badaniach, starały się wyjaśnić niektóre 
kwestie pojawiające się przy rozpatrywaniu cech gatunkowych fe
lietonu i rozstrzygnąć pewne problemy metodologiczne. 

T) ierwsza z wymienionych prac starała się dać odpowiedź na dwa 
•1 zasadnicze pytania: w jaki sposób uzyskać materiał do dalszych 
badań oraz jak wielki ilościowo powinien to być materiał? Zada
nie wyselekcjonowania stosownego materiału powierzono trzem 
dziennikarzom, o różnym stażu zawodowym (od 6 do 20 lat), zupeł
nie się ze sobą w toku pracy nie kontaktującym. Mieli oni z okre
ślonego zestawu pism wybrać te pozycje, które uważają za felieto
ny, kierując się w swej pracy wyłącznie osobistym wyczuciem. 
Przyjęto, że w ten sposób — eliminując jakiekolwiek konsultacje 
s Tamże, s. 43. 
4 Tamże, s. 18. 
5 Maszynopis, OBP, Kraków 1974. 
6 Maszynopis, OBP, Kraków 1974. 
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i prace przygotowawcze —* najłatwiej uzyskać materiał, który bę
dzie w stanie niejako czystym rejestrował potoczne, intuicyjne rozu
mienie terminu felieton, funkcjonujące w praktyce. W rezultacie 
tego eksperymentu okazało się, że zaledwie co siódma pozycja zo
stała uznana jednocześnie przez wszystkich trzech ekspertów za fe
lieton, a tylko 1/3 przez przynajmniej dwóch. Widać jednocześnie, 
że rozbieżności w ocenie poszczególnych pozycji nie są bynajmniej 
wynikiem ani długości stażu pracowniczego, ani uprzedniego stałego 
nastawienia. 

Z powyższych badań wynikają co najmniej dwa wnioski. Skoro 
jest tak wielka rozbieżność między opiniami poszczególnych eksper
tów biorących udział w tej próbie, to trudno się zgodzić z poglą
dem Maziarskiego o „dużej jednomyślności w wyodrębnianiu felie
tonu", a to stawia pod znakiem zapytania słuszność innych jego 
twierdzeń w cytowanej wyżej pracy. Po drugie — zakwestionować 
musimy taką metodę wybierania materiału do badań nad felieto
nem. Skoro trudno cokolwiek powiedzieć na temat tego, jakie były 
kryteria uznawania poszczególnych pozycji za felietony, co decy
dowało w poszczególnych przypadkach o przyznaniu takiego statusu 
danej pozycji, to istnieje niebezpieczeństwo swoistego błędnego koła: 
trudno jest zebrać odpowiedni materiał, bo brak jest zadowalającej 
definicji, aby jednak taką definicję podać, należy wpierw zebrać od
powiedni materiał empiryczny, tu jednak brak jest podstawowych 
kryteriów, stąd niejednomyślność... itd., itd. 

Okazuje się zatem, że zanim rozpoczniemy dobieranie pozycji do 
analizy niezbędne jest przyjęcie jakiejś roboczej definicji (choćby 
i dyskusyjnej) lub przynajmniej zespołu cech wyróżniających, bo
wiem tzw. świadomość gatunkowa jest, nawet wśród ludzi parają
cych się zawodowo twórczością dziennikarską, bardzo chwiejna. Na
leży także dość znacznie zwiększyć ilość materiału, na którym mają 
się opierać dalsze analizy (w powyżej omawianym sondażu wyty
powano łącznie 355 pozycji z ośmiu tygodników: Kultury, Litera
tury, Panoramy, Panoramy Północy, Polityki, Przekroju, Tygodnia, 
Życia Literackiego oraz z pięciu dzienników: Trybuny Ludu, Życia 
Warszawy, Echa Krakowa, Gazety Poznańskiej i Słowa Ludu, za 
okres jednego miesiąca, w tym tylko 49 pozycji jednomyślnie uzna
no za felietony). 

T> adania A. Ropy miały na celu przede wszystkim charaktery-
•*•* stykę tematyki poruszanej w felietonach, jednak przy okazji 
analizy dość sporego materiału empirycznego (235 felietonów wy
branych z Kultury, Literatury, Polityki i Życia Literackiego za okres 
jednego kwartału), autor próbował wysunąć kilka sugestii odnośnie 
do istoty gatunkowej felietonu i jego cech konstytutywnych. Za 
najbardziej wyróżniającą się kategorię cechującą felieton uznano spe
cyficzną pozycję i rolę narratora w kształtowaniu formy wypowiedzi 
(zagadnienie to omawia we wspomnianej już parokrotnie pracy Ma-
ziarski, uznając jednak kryterium aktywnej obecności podmiotu nar
racji w felietonie dla wyróżnienia gatunku za mało użyteczne 
w praktyce (s. 21). Wszystkie z analizowanych felietonów miały 
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wyraźnie widocznego narratora, wypowiadającego się w pierwszej 
osobie. Narrator ten przejmuje całkowitą odpowiedzialność za wy
bór tematu, wypowiadane opinie i sądy, decyduje o doborze środ
ków formalnych, wyraża swój całkowicie osobisty i subiektywny 
pogląd na poruszane sprawy. Dzieje się tak nawet w tych felieto
nach, w których widać tendencję do odwoływania się do pewnych 
zasad czy wartości ogólnych, pozorną bezosobowość i niezaangażo-
wanie. Narrator może tak dobierać przedstawiane fakty i oceny, 
żeby zaprezentować dany problem zgodnie ze swoimi intencjami. 

Pochodną dominującej pozycji narratora jest styl i budowa felie
tonu. Przeważają swobodne refleksje nie skrępowane wymogami 
i rygorami kompozycji. Dopuszczalne i stosowane jiest przechodzenie 
od tematu do tematu nie uzasadnione ani jednością myślową, ani 
potrzebami konstrukcji. Autor ma możliwość korzystania ze wszyst
kich praktycznie metod i chwytów wypracowanych w publicystyce 
czy literaturze pięknej i tylko od jego temperamentu, predyspozy
cji i potrzeb zależy, jak je wyzyska. Pewną rolę w wyznaczaniu 
gatunkowej istoty felietonu odgrywają również takie cechy jak lek
kość, dowcip, zwięzłość. 

Felieton w tym ujęciu przedstawia się jako struktura hierarchicz
na, na której szczycie znajduje się narrator, na niższym poziomie 
cechy stylistyczne i kompozycyjne, na najniższym takie właściwości 
jak lekkość, dowcip, atrakcyjność, krótkość. 

Tematyka, chociaż w niektórych gatunkach może odgrywać pew
ną rolę jako wyróżnik gatunkowy, jest dziedziną, która w wypad
ku rozważań nad felietonem powinna być całkowicie pominięta. 

TĄ7ydaje się, że felieton jest dlatego tak niewdzięcznym gatunkiem 
* ' dla analizy i charakterystyki, gdyż wykorzystuje — zarówno 

w sferze treści jak i formy — wiele możliwości o bardzo szerokiej 
skali i, jak widać z powyższego przeglądu, przed badaczem zajmu
jącym się tą problematyką staje niewiele problemów rozstrzygnię
tych, za to wiele pytań i wątpliwości o podstawowym charakterze. 
Można i należy przecież wskazać na pewne przynajmniej punkty, 
których rozpatrzenie wydaje się szczególnie pilne i potrzebne. 

Przede wszystkim postulować należy uwzględnienie przy anali
zie felietonów nie tylko elementów zawartych w samym tekście, 
ale również wygląd tekstu, jego miejsce w gazecie (cykliczność i gra
fika tekstu). Nie jest wszak odosobnione stanowisko kierownika jed
nego z wydawnictw prasowych, który za felieton uznawał to wszyst
ko, „co drukuje się kursywą". Jest rzeczą charakterystyczną, jak 
wiele pozycji kwalifikujemy jako felietony wyłącznie na podstawie 
ich cech zewnętrznych. Dotyczy to zresztą nie tylko felietonów cy
klicznie pojawiających się w gazecie, ale również niekiedy i pozy
cji występujących poza cyklem. Czasami zewnętrznie jakaś pozycja 
jest dla nas felietonem i dopiero jej przeczytanie rodzi w nas wąt
pliwości co do jej statusu gatunkowego. Jedynie połączenie tych 
dwóch aspektów: wewnętrznej budowy i zewnętrznego^ wyglądu, 
może nam pozwolić na uchwycenie właściwych cech felietonu. 
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Innym niezbędnym zabiegiem metodologicznym jest rozpatrywa
nie cech gatunkowych felietonu w porównaniu (czy też w przeciw
stawieniu) z' innymi gatunkami dziennikarskimi, a nie w izolacji. 
Aby jednak taka analiza przyniosła rzeczywiste rezultaty, koniecz
ne jest zastosowanie dla wszystkich badanych gatunków tych sa
mych kryteriów; należy zatem wszędzie zanalizować kompozycję 
gatunków, ich styl, pozycję narratora, cechy zewnętrzne itd., przy 
użyciu tych samych narzędzi badawczych. Nie bez znaczenia jest 
również hierarchia badanych cech oraz stopień ich precyzji. Trudno, 
wydaje się, stawiać na tej samej płaszczyźnie takie cechy jak np. 
długość czy krótkość i cechy kompozycyjne lub językowe. 

Szczególnie niezbędne i pilne jest tutaj zbadanie w kontekście 
felietonu gatunków bliskich mu genologicznie : recenzji, sprawozda
nia, komentarza, szkicu, opowiadania, eseju itp. Pozwoliłoby to wy
jaśnić szereg problemów wiążących się z felietonami nie publiko
wanymi w cyklach oraz z tzw. felietonami „z przydawką" (felie
ton muzyczny, felieton sportowy, felieton literacki itp.). Wszystkie 
te gatunki należy przy tym rozpatrywać jako wielopłaszczyznowe 
struktury, w których mogą występować te same komponenty co 
i w gatunkach pokrewnych, ale dopiero wzajemny stosunek i pro
porcje tych komponent rozstrzygają o przynależności gatunkowej 
danej pozycji. 

Na koniec postulować należy zwrócenie większej uwagi w bada
niach nad felietonem na analizy empiryczne, oparte na konkretnym 
materiale, zebranym według przyjętych uprzednio, przemyślanych 
ustaleń. Analizy te powinny mieć w większym niż dotychczas stop
niu charakter synchroniczny. Wiedza o kronikach Prusa czy felie
tonach Lama może być niezbędna dla przedstawienia ewolucji ga
tunku, ale nie zawsze pomaga w obiektywnym widzeniu współczes
nego kształtu felietonu, świadomości gatunkowej odbiorców, recep
cji tego gatunku. Wydaje się bowiem, że nasze zainteresowania fe
lietonem współczesnym nie powinny zawężać się tylko do proble
mów jego istoty gatunkowej, ale brać pod uwagę takie zagadnienia 
jak np. miejsce felietonu w gazecie, jego funkcje i tematyka, zainte
resowania czytelników felietonem i inne. Większość z tych proble
mów czeka wciąż jeszcze na poważniejsze potraktowanie. 
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Korespondencja 

WYJAŚNIENIA W SPRAWIE 
„BADAŃ Z HISTORII PRASY POLSKIEJ 

W TRZYDZIESTOLECIU 1945—1975" 

Jest dla mnie w pełni zrozumiałe niezadowolenie Autorów dwu listów 
do Redakcji Zeszytów Prasoznawczych (1976 nr 1, s. 53—54), Sylwestra D z i 
k i e g o i Czesława L e c h i c k i e g o w sprawie pominięcia Ich niewątpliwie 
cennych prac w moim omówieniu opracowań z historii prasy polskiej. 

Przepraszając Ich bardzo za część tych pominięć, szczególnie rozpraw Cz. 
Lechickiego — pragnę te luki wyjaśnić z punktu widzenia ogólniejszego zało
żenia mego przeglądu. 

1) Autor każdego przekrojowego ujęcia dorobku historiograficznego jakie
gokolwiek zagadnienia narażony jest na niebezpieczeństwo pominięć pewnych 
pozycji, jak i z drugiej strony na wprowadzenie drobniejszych przyczynków 
0 mniejszej wartości odkrywczej czy analitycznej (jak np. w moim przeglą
dzie niektóre drobne opracowania periodyków lokalnych o charakterze po
pularyzatorskim). Niebezpieczeństwo to rodzi się z samego założenia ogól
nego i selektywnego obrazu zadań (a więc doboru tytułów zagadnieniowo 
reprezentatywnych, nawet nieraz o mniejszej wartości naukowej), a nie zbli
żonego do pełności zestawu bibliograficznego tytułów. Obawiam się, że dałem 
tych tytułów raczej za dużo, niż za mało, ale wymagał tego sam charakter 
mego opracowania, 

2) To samo pominięcie dotyczy niektórych ośrodków uniwersyteckich; 
w ich katedrach polonistycznych i historycznych rodziły się mniej lub wię
cej kompleksowe badania historyczno-prasowe. Lista tych prób badawczych 
w ciągu lat 30 byłaby tak długa, że wymagałaby odrębnego uszeregowania 
i oceny wartościującej, przy czym wiele efektów tych badań miało na sobie 
raczej piętno analizy Kterackiej, niż prasoznawczej. Przyznaję jednak, że 
cały dorobek tego typu badań i jego powiązania problemowe zasługują na 
odrębne analityczno-krytyczne opracowanie. 

3) S. Dziki, sumienny bibliograf i dobrze obeznany z typologią druków 
treści naukowej — widocznie nie dość dokładnie przeczytał mój artykuł, skoro 
nie spostrzegł, że jest on poświęcony l i t y l k o o p r a c o w a n i o m zagad
nień i periodyków przez historyków. Duże stosunkowo bogactwo wydawnictw 
źródłowych, jak korespondencje, pamiętniki, przedruki tekstów prasowych 
itp. zostały w moim przeglądzie pominięte, acz niewątpliwie zasługują rów
nież na odrębne porównawcze omówienie. Dlatego też nie doczekała się 
wzmianki niezwykle pożyteczna a redagowana przez S. Dzikiego „Polska bi
bliografia adnotowana wiedzy o środkach masowego komunikowania", pu
blikowana przez OBP w Krakowie. 

Odrębną grupę publikacji stanowią też artykuły biograficzne o ludziach 
prasy, umieszczane w „Polskim Słowniku Biograficznym" oraz w „Materia
łach do słownika dziennikarzy i publicystów polskich", jak i druki zwarte, 
zawierające szersze bioigrafie wybitnych naszych dziennikarzy i publicystów. 
1 ta grupa publikacji została przeze mnie pominięta mimo swego charakteru 
opracowań. Stało się to z tej przyczyny, że prawie wszystkie tego typu 
opracowania w dużej mierze mają charakter faktograficzny pozaprasoznawczy, 
jak to zaznaczyłem na s. 39 mego artykułu. Okoliczność ta osłabia zarzut 
Cz. Lechickiego. 

Stwierdzam na zakończenie, że po zapoczątkowanym przeze mnie prze
glądzie — czas już poddać obiektywnej i syntetycznej analizie wyżej wymie
nione a pominięte przeze mnie zagadnienia jako osiągnięcia historiografii 
polskiej w okresie powojennym. 

Marian Tyrowicz 

Kraków, marzec 1976 



Zeszyły пяаяшкжеа 
Kraków 1976 R. XVII, nr 2(68) 

Obyczaje 

O DZIENNIKARZACH, ZNACHORACH 
I PRASOZNAWCACH 

Dawno, dawno temu, jeżeli jakaś Instytucjax chciała mieć argu
menty do oceny2 jakiegoś zespołu redakcyjnego — wzywała Zna
chora i wydawała odpowiednie polecenie. Znachor brał zszywkę ga
zety, zaszywał się w ciemny kąt i w określonym czasie dostarczał 
żądaną miksturę, przy pomocy której Instytucja deklarowała, co 
(uważała za) słuszne. 

Potem nastał bardzo inny okres, w którym ,,rozum podrożał"3. 
Dziennikarze zhardzieli? Instytucje zmądrzały? Może i jedno, i dru
gie, dość powiedzieć, że obu przestały wystarczać wytykania, jakoby 
w gazecie tego było „za mało", owego „za dużo" 4. Żądali określenia: 
ile wynosi za mało lub za dużo, w stosunku do czego i dlaczego. 

Znachorzy nie potrafili odpowiedzieć. Rada w radę, zebrało się 
w Krakowie grono dziennikarzy i wydawców, by wpierw nieśmiało, 
potem coraz donośniej głosić: — Me Znachorzy, lecz my, posługując 
się określonymi umiejętnościami, znamy się na prasie! Tak się wy
kluwało praso-znawstwo, tak powstał zalążek Ośrodka Badań Pra-
soznawczych. 

Szamani nie dali łatwo za wygraną. Czemu by też? Ich praktyki 
zapadły szeroko i głęboko w niejedną instytucjonalno-dziennikarską 
podświadomość. I chociaż dowiedziono już wtedy czarno na białym 5 

na czym z grubsza polega prasoznawcza diagnostyka, terapia i pro
filaktyka, długo jeszcze zabobon powodował takie np. zdarzenia: 

• Wysokie Instytucje dokonują oceny popołudniówki, przyjmując 
przysłowiowy sezon ogórkowy jako reprezentatywny dla jej przecięt-
1 Czytaj: Instancja, Wydawca, Naczelny Redaktor itp. 
2 Wtedy: skrytykowania, przejechania się po, rozgromienia itd. 
8 Cyt. za ówczesną prasą. 
4 Cyt. wg ówczesnych ocen. 
6 Por. m. in. Kwartalnik Prasoznawczy, Prasa Współczesna i Dawna, Zeszyty 
Prasoznawcze do 1960 r. 
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nej zawartości... Ale już podnoszą się dziennikarze i oświadczają, że 
nie chcą być badani przez Znachorów. 

• Nieznane narzędzia i metody prasoznawców przyjmowane są 
podejrzliwie: — Mierzyć gazetę w cm2, kiedy każdy student dzien
nikarstwa wie o punktach i kwadratach!?... Ale już rozsądniejsi poj
mują, że każda miara jest tylko umownym symbolem przeliczenio
wym. 

9 Zarzuca się prasoznawoom oderwanie od realiów i potrzeb: — 
Ba, gdyby zajęli się jak ich Starsi Koledzy 6 choćby naszym „ima
ge"!... Ale już bardziej dociekliwi wskazują na dopiero co przepro
wadzoną rodzimą analizę tego właśnie „image". 

Zanim nasze praso-znawstwo dojrzało do prasoznawstwa, przeszło 
niewątpliwie swój okres chorób dziecięcych, a w zastrzeżeniach 
i zarzutach dziennikarskich niejedna tkwiła racja. Szczęściem i siłą 
prasoznawców było to, że sami wyrośli z praktyki, więc łatwiej poj
mowali, o co chodziło. Pracownicy OBP jeździli do środowisk praso-
wo-wydawniczych, wyjaśniali tematy i metody swych badań, za
szczepiali zainteresowanie. Nie zrażali się rozbrajającą ignorancją, 
gdy z dumą demonstrowano im w szufladzie redakcyjnego biurka 
publikację zupełnie innego instytutu jako świadectwo dziennikar
skiego obeznania z ich działalnością7. Gdy pełen oburzenia prezes 
Oddziału SDP i redaktor naczelny Dużego Dziennika indagował, dla
czego wcześniej nie przyjechali z wynikami analizy gazet jego ośrod
ka („Dziennikarze przyszliby na to tłumnie!") — pokazywali jego 
podpis na wcześniejszym liście, donoszącym, że to środowiska nie 
interesuje 8. 

Ale bakcyl chwycił. W odpowiedzi na pytanie o potrzeby badaw
cze wydawnictw i redakcji posypało się tyle propozycji, że powstał 
z nich pierwszy plan wieloletni OBP. Odtąd sytuacja uległa odwró
ceniu: już nie prasoznawcy pukają do praktyków, lecz redaktorzy 
i wydawnictwa do drzwi Ośrodka. Zapotrzebowania na szczegółowe 
ekspertyzy dawno przerosły możliwości ich realizacji w jednym 
centralnym instytucie, apetyty zaś — wiadomo — rosną... 

Przecież minęło zaledwie 20 lat, a już przy każdym wydawnictwie 
RS W istnieje komórka analiz. Każda redakcja żąda oceny swego pi
sma, jego poczytności na podstawie sprawdzalnych badań. Dawne 
pretensje do badaczy, że robią „nie tak" lub „nie to", zastąpiły ro
szczenia zupełnie inne jakościowo: że dotąd nie zrobiono tego, tego, 
tego. 

Może gdzieś jeszcze przetrwali dziennikarscy troglodyci, odwołu-
jacąy się do Znachorów? Może przetrwali, lecz era ich gatunku bez
powrotnie minęła. Skończył się obyczaj wierzeń w znachorstwo, 
a wyplenił go przede wszystkim nasz dwudziestolatek — OBP. 

Paweł Dubiel 
6 Akurat gość był np. w Anglii lub otrzymał mp. francuski biuletyn o re
klamie. 
7 Autentyczne. 
8 Prezes przyglądał się własnemu podpisowi podejrzliwie i orzekł z determi-
ninacją: — To musiał mi ktoś podsunąć wśród innych papierzysk do podpisu. 
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Autor jest kandydatem nauk filozoficznych i jako do
cent kieruje Katedrą Teorii i Praktyki Prasy Uralskie-
go Uniwersytetu im. Gorkiego. Byl już współautorem 
publikacji w ZESZYTACH (nr 55). Tutaj zajmuje się 
najważniejszymi kierunkami badań rezerw twórczych 
publicystyki w aspekcie socjopsychologicznym. 

R adzieccy teoretycy dziennikarstwa coraz częściej zwracają uwagę na ana
lizę społeczno-psychologicznych problemów twórczości dziennikarskiej, od

najdując w ich badaniu niewyczerpane rezerwy zwiększania efektywności 
radia, teleinformacji i tekstów w prasie pisanej1 . 

Celowość i aktualność poszukiwań naukowych w tych kierunkach jest bez
sporna. Trzeba będzie jednak pójść jeszcze dalej uwzględniając, że opraco
wanie pełnej społeczno-psychologicznej teorii twórczości dziennikarskiej musi 
zawierać: 

— badanie społeczno-psychologicznych grup ludności, do których zwracają się 
masowe środki informacji i propagandy, 

— zgłębienie psychologicznych zasad odbioru informacji społecznych, 
— zapoznanie się z psychologiczną i społeczno-psychologiczną swoistością 

twórczości dziennikarskiej, 
— opanowanie naukowych podstaw analizy psychologicznej, 

1 Patrz G. M. K o n d r a t i e n k o : Woprosy tieoril pieczati w świetle socyalnoj psicho
łogii — w zbiorze: Woprosy tieorii i praktiki massowych form propagandy. Wyd. I. 
Moskwa 1968 ; W. M. G о г о с h o w : Zakonomiernosti publicysticzeskogo tworczestwa. 
Moskwa 1975; A. G. M e n d e l e j e w : Socyalno psichołogiczeskije problemy pieczatnoj 
agitacyi — w zbiorze: Woprosy tieorii i praktiki massowych sriedstw propagandy. Wyd. 
III, Moskwa 1970; W. P. T a t o w o w : o czytatielskoj psichołogii i tieorieticzeskich 
osnowach jego izuczenija. Leningrad 1973; J. A. S z e r k o w i n : Psichołogiczeskije pro
blemy massowych informacyonnych processow. Moskwa 1973; Problemy naucznoj orga-
nizacyi żurnalistskogo truda. Moskwa 1974, i in. 
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— poszukiwanie i rozpracowanie naukowych kryteriów określenia efektyw
ności zarówno konkretnych tekstów publicystycznych, jak i kampanii agi
ta cyjno-propagandowy eh oraz wyników osiąganych przez oddziaływanie 
ideologiczne. 
Każdy z tych składników społeczno-psychologicznych teorii twórczości dzien

nikarskiej stanowi w dostatecznym stopniu odrębny problem teoretyczny. 
Przedmiotem naszego zainteresowania są aktualne zagadnienia badania swoi
stości społeczno-psychologicznej twórczości dziennikarskiej. 

Nie notowany w historii dynamizm życia społecznego, gwałtowne tempo 
postępu nauki i techniki, szybki rozwój intelektualny ludzi w społeczeństwie 
socjalistycznym, wciąż rosnąca złożoność potrzeb i zainteresowań jednostki — 
wszystko to wymaga dziś od dziennikarzy znacznie wyższego jakościowo niż 
dawniej poziomu wiedzy specjalistycznej, nawyków zawodowych, zwiększonej 
ostrości obserwacji społecznych, orientacji w tendencjach rozwoju społecz
nego. W tych warunkach równolegle zaostrza się zainteresowanie naukowe 
jednostkowymi parametrami działalności produktywno-twórczej pracowników 
masowych środków informacji i propagandy. 

Stosownie do zadań głębszego poznania tajników i opracowania maksymal
nie skutecznych metod działalności naukowej, której narastające kompliko
wanie się w stuleciu rewolucji naukowo-technicznej stało się szczególnie oczy
wiste, coraz częściej formułuje się postulaty, aby „prawdziwa filozofia nauki 
stała się filozofią uczonych i laboratoriów w takim samym stopniu jak i fal, 
cząstek i symbolów" *. 

Nie będzie przesadą twierdzenie, że bez poznania psychologicznych, spo
łeczno-psychologicznych i innych obiektywno-subiektywnych właściwości twór
czości publicystycznej i w ogóle dziennikarskiej nie można osiągnąć jej opty
malnego pod względem efektywności oddziaływania na audytorium czytel
nicze. 

Od dawna twórczość indywidualna stanowi przedmiot badania psycholo
gii. Jeśli jednak sprawa dotyczy badań takiego zjawiska społecznego jak 
twórczość dziennikarska, charakteryzująca się jako twórczość indywidualno-
-kolektywna o wysokim stopniu upolitycznienia i innych cechach uwarun
kowanych społecznie, to w tym wypadku niezbędna staje się współpraca 
psychologa z socjologami, dziennikarzami-naukowcami i dziennikarzami-prak-
tykami. 

Podkreślając znaczenie tego ważnego problemu naukowego z pozycji po
trzeb współczesnej praktyki dziennikarskiej, W. G. Jakowlew pisze: „Techno
logia tworzenia arcydzieł dziennikarskich, socjologiczne i psychologiczne 
aspekty twórczości — oto przedmiot szczególnego zainteresowania zwłaszcza 
młodych dziennikarzy, którzy zaledwie wstąpili na tę trudną i godną szacun
ku drogę społeczną"8. 

T eoria twórczości dziennikarskiej w aspekcie psychologicznym i społecz-
no-psychologicznym nie doczekała się jeszcze naukowego opracowania 

i uzasadnienia. Chodzi tu o głębokie zbadanie specyficznych cech działalno
ści poznawczej dziennikarza, jej struktury i mechanizmów; rozpatrzenie pro
blemów odbicia i odzwierciedlania jako rodzaju działalności psychicznej lu» 
dzi tego właśnie określonego zawodu. 

» P. M e r e d i t h : Instruments of Communication. Oxford, Pergamon Press 1966, s. 40. 
»W. G. J a k o w l e w : Przedmowa do książki: Problemy naucznoj organizacyi żurna-
listskogo truda. Moskwa 1974, s. 6—7. 
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Jesteśmy przekonani, że tak ukierunkowane badania przyczynią się do 
potwierdzenia słuszności odniesienia się do produkcyjno-twórczej działalno
ści każdej z głównych dziedzin dziennikarstwa, w tym również twórczości pro
pagandowej, którą pewni badacze degradują do roli deszyfranta. 

M. I. Kagan np. rozpatruje naukową popularyzację jedynie jako działal
ność, „która pomnaża, zwielokrotnia, reprodukuje odkrycia naukowe, nada
jąc im formę dostępną dla masowej percepcji. Oznacza to jednak, że dana 
różnorodność działania w sferze poznawczej jak i w praktyce materialnej 
odgrywa rolę pośrednika między wytwórcą a odbiorcą, co równocześnie wa
runkuje konieczność wtórnej, reprodukcyjnej działalności obok działalności 
produkcyjno-twórczej" 4. 

Pewien specjalista z zakresu teorii naukowej popularyzacji zapewnia rów
nież, że w obecnych warunkach popularyzator pełni funkcję uzupełniają
cego ogniwa między uczonym a nieuświadomionymi odbiorcami, tłumaczy język 
specjalistów na normalną mowę i odgrywa rolę deszyfranta" *. 

Podobne twierdzenia znajdują odbicie w tej części gazet, która rzeczy
wiście nie ma charakteru naukowo-twórczego. Ogólnie jednak rzecz biorąc, 
sztuka propagandy partyjnej, naukowej popularyzacji zalicza się do dzia
łalności produkcyjno-twórczej; błędem jest sprowadzać jej rolę do funkcji 
deszyfranta. Umiejętność ta może być tylko rozpatrywana jako jeden z waż
nych komponentów umiejętności propagandowych. Zwłaszcza z punktu wi
dzenia psychologicznego wszystkie typy działalności produkcyjno-twórczej, 
w tym także nauka, sztuka, dziennikarstwo mają wiele cech wspólnych. 
Przede wszystkim podobieństwo to objawia się w uczuciu, które powoduje, 
że uczony, artysta czy publicysta nie mogą nie wykonywać swojej pracy, 
ponieważ znajdują w niej najpełniejszą i najlepszą możliwość samowyraże-
nia się, szanse powiedzenia ludziom własnego indywidualnego i niepowta
rzalnego słowa8. W tym sensie działalność dziennikarza-publicysty bliska jest 
oczywiście działalności literackiej. 

Zrozumiałe jest, że każdy przedstawiciel tych różnych gałęzi działalności 
produkcyjno-twórczej odznacza się charakterystycznymi dla danej grupy bodź
cami i warunkami motywacyjnymi. S. M. Guriewicz miał podstawę twierdzić, 
że „pojmowanie przez radzieckiego dziennikarza znaczenia jego roli jako dzia
łacza politycznego, partyjnego jest źródłem jego najwyższego zadowolenia 
z pracy, poczucia własnej wartości i kładzie swoje piętno na całej psychice. 
Tym tłumaczą się jego wysokie wymagania w stosunku do siebie i towarzy
szy w pracy, zainteresowanie osiągnięciami swej redakcji oraz jego aktywność 
społeczna"7. 

Realnym czynnikiem psychologicznym jest także obiektywnie uzasadniona 
orientacja na zaspokojenie zainteresowań i potrzeb grup czytelniczych. To 
właśnie dążenie do zaspokojenia gustów konkretnego audytorium stanowi 
mocny bodziec. W imię tego celu dziennikarz pokonuje często poważne trud
ności, nie szczędząc obywatelskiego samopoświęcenia. 

Przy badaniach swoistych cech pracy twórczej w dziedzinie masowych 
środków informacji i propagandy trzeba zdawać sobie sprawę z jej zasad-
4 M. s. K a g a n : Czełowieczeskaja diejatielnost'. Moskwa 1974, s. 63. 
•Cyt. według artykułu B. K o t ł o w e g o : Как płsat' o naukłe. Informacyonnyj Sbor-
nik Sojuza Żurnalistów SSSR" 1974 nr 3, s. 7. 
• Patrz M. S. B e r n s t e i n : Psichołogiya naucznogo tworczestwa. Woprosy Psichologll 
1965 nr 3, s. 164. 
' S . M. G u r i e w i c z : Partyjnyj, tworczeskij proizwodstwiennyj. W książce: Proble
my naucznoj organizacyi żurnalistskogo truda, s. 34. 
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niczej odrębności psychologicznej i społeczno-psychologicznej od pracy przed
stawicieli innych grup produkcyjno-twórczych. Dopiero także postawienie 
sprawy pozwala ześrodkować uwagę na tych momentach twórczości dzienni
karskiej, które najpełniej wyrażają jej istotę. 

Nie dziwi nas na przykład rada, którą daje ukraiński pisarz P. Panez mło
dym literatom: „Biorąc się do pracy musicie pamiętać o jednym — nigdy nie 
wolno się spieszyć. Głębia wyrażonej myśli jest proporcjonalna do czasu, 
który się na nią poświęciło. Pośpiech prowadzi zawsze do schematyzmu i nie
dopowiedzeń" 8. 

Są pisarze, którzy mają zwyczaj odczekać, aż taki czy inny proces spo
łeczny „odleży się", w całej pełni ujawni swoją istotę i dopiero wtedy biorą 
go na warsztat. 

Znany psycholog radziecki M. S. Bernstein przytacza we wspomnianym 
wyżej artykule słowa Bertranda Russella o tym, że niejednokrotnie jego pró
by przyspieszenia siłą woli własnej pracy twórczej nie dały rezultatu, co 
przekonało go o konieczności cierpliwego oczekiwania w okresie podświado
mego kształtowania się idei. 

Jak mały związek ma to wszystko z politycznym obliczem i psychologicz
nymi zasadami pracy dziennikarskiej! Zarówno jej charakter indywidualno-
-zespołowy, planowy, jak i produkcyjno-twórczy, operatywny czy też jej 
nieustanność itd. — wszystko to oo zobowiązuje dziennikarza, wymaga dużej 
odpowiedzialności politycznej, obywatelskiej, psychologicznej gotowości do 
wykonania zleceń redakcji w określonym terminie, na zadany przez kierow
nictwo temat, pisanie o zupełnie nowych dla dziennikarza faktach, zdarze
niach, zjawiskach; wszystko to wymaga doświadczenia, talentu, określonych, 
indywidualnych cech psychologicznych. 

M ożna całkowicie zgodzić się z tezą badacza, że „w wyniku różnorodności 
zadań stojących przed publicystyką niezmiernie trudno wydzielić jeden 

określony typ temperamentu lub charakteru pasujący do osobowości publi
cysty. Można tylko z pewną dozą prawdopodobieństwa założyć, że ze względu 
na typ wyższej działalności nerwowej publicysta, zaliczony być może do gru
py silnych i zrównoważonych. Nieustanna gotowość włączania się w skom
plikowane sytuacje, w operatywny odzew na zdarzen-a, umiejętność przerzu
cania się z tematu na temat — wszystko to może realizować się jedynie 
w takich warunkach, kiedy system nerwowy jest odporny i zrównoważony, 
jeśli procesy pobudzania i hamowania nawzajem się równoważą"9. 

Z zawodem dziennikarskim wiążą się wewnętrznie cechy badacza współ
czesności, agitatora, propagandzisty i organizatora. Dziennikarz nie jest obo
jętnym świadkiem, ale bezpośrednim uczestnikiem, twórcą historii współczes
nej. W artykule wstępnym zatytułowanym „Kadry naszej prasy" Prawda 
podkreśla, że każdego pracownika prasy radzieckiej winno charakteryzować 
„organiczne połączenie wartości ideowo-moralnych, pracowitości, rozległych 
horyzontów, pryncypialności oraz umiejętności doprowadzenia sprawy do koń
ca z publicystycznym talentem" 10. 

Przy braku tych wartości nie można sobie dzisiaj wyobrazić partyjnego 
dziennikarza-publicysty. Tak samo jak i nie można sobie wyobrazić pracu-
8 Cytowane według artykułu K. G r i g o r i e w a : „Riewolucyi wołna". Litieraturnaja 
Gazieta, 12 stycznia 1972. 
»W. M. G o r o c h o w : Zakonomiemosti publicysticzeskogo tworczestwa. Moskwa 1975, 
s, 46. 
10 Prawda, 14 marca 1975. 
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jącego na tym stanowisku człowieka standardowego pod względem umysło
wym, bezwolnego, o wąskich horyzontach i zainteresowaniach. Jak wiado
mo, wymieniając podstawowe warunki, którym winien odpowiadać publicy
sta proletariacki, Fryderyk Engels stawiał na pierwszym miejscu jasność 
umysłu, dobry styl i dużą wiedzę n . 

W ścisłej łączności z logicznymi badaniami zasad twórczości dziennikar
skiej, psychologia, psychologia społeczna, socjologia i teoria dziennikarstwa 
przystępują dziś do opracowania tak zasadniczo ważnych problemów jak mo
tywacja, wdrożenie i ocena nowych koncepcji i idei, psychologicznych aspek
tów dyskusji prowadzonych w prasie, dynamiki twórczości indywidualnej 
i zespołowej w procesie produkcji gazety, realizacji kampanii propagandowych 
oraz wielu innych aspektów działalności dziennikarskiej. Pierwsze osiągnię
cia na tej drodze nie są jednak jeszcze dostatecznie usystematyzowane. Wy
daje się, że dla takiej systematyzacji badań psychologicznych odrębności pra
cy produikcyjno-twórczej w prasie mogą okazać się pomocne stadia myśle
nia « twórczego wydzielone już przez nauki psychologiczne i rozpatrywane 
w teorii sztuk pięknych. Niemiecki psycholog K. Duncker np. widzi nastę
pujące lazy procesu produkcyjno-twórczego: 
a) analiza celu, zadania, 
b) próby i błędy związane z jego podjęciem, 
c) przekonstruowanie sytuacji, określenie podporządkowania się stron, wy

dzielenie kwestii zasadniczej, tworzenie się struktury określającej rozstrzy
gnięcie zadania, 

d) synteza materiałów12. 
Swoją teorią aktu elementarno-produkcyjnego autor stara się objąć twór

cze myślenie jako całość. W zestawieniu jej jednak z konkretną różnorodno
ścią działania produkcyjno-twórczego — twórczością artystyczną, publicysty
ką — ujawniają się zasadnicze pomyłki (pominięcia). Na przykładzie dowol
nego zróżnicowania ludzkiej działalności twórczej łatwo udowodnić, że nie
zmienne okazuje się również takie ogniwo, jak określenie istoty zadań 
w procesie twórczym ze społecznych pozycji autora. 

Niezbędność takiego stadium charakterystycznego dla literackiego procesu 
twórczego słusznie podkreślał Petro Pancz. Dzieląc się tymi doświadczeniami 
z młodzieżą radził przed wzięciem się do nowego tematu znalezienie odpo
wiedzi na takie pytanie: 
1) Co chcesz powiedzieć? Jaki problem stawiasz lub rozwiązujesz? 
2) Czym twoja praca różnić się będzie od tego, co już napisano na dany 

temat? 
3) Jaki jest sens społeczny tego, o czym chcesz pisać?13 

Czy jednak istnieje potrzeba, czy jest stosowne stawianie podobnych py
tań, czy można określać ściśle społeczną istotę działania w twórczym pro
cesie dziennikarskim? Występuje tu w jeszcze wyższym stopniu znaczenie 
utworu; efektywność jego oddziaływania na odbiorcę zależy od społecznej 
precyzji postawionego sobie przez autora konkretnego zadania twórczego 
i opracowania go, zgłębienia z klasowych, partyjnych pozycji. I to właśnie 

11 K. M a r k s , F. E n g e l s : Dzieła. (Wyd. radzieckie). T. 4, s. 275. * 
" K. D u n c k e r : Psichołogija produktiwnogo (tworczeskogo) myszlienija. W zbiorze: 
Psichołogija myszlienija. Moskwa 1965; G. Ł. J e r m a s z : Iskusstwo как tworczestwo. 
Moskwa 1972, s. 148—149. 
"Cyt. wg artykułu K. G r i g o r i e w a : Riewolucyi wołna. Litieraturnaja Gazieta. 
12 stycznia 1972. 
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jest przyczyna, że dziennikarstwo należy do rzędu tych działań produkcyj
no-twórczych, które są w największym stopniu „upolitycznione", „ideologizo-
wane", w których pozycje polityczne, polityczne ukierunkowanie — decydu
ją o wymaganiach w stosunku do treści wszystkich konkretnych zadań po
znawczych, odzwierciedlających i oddziałujących. 

Jeśli spróbujemy „nałożyć" wywody K. Dunckera na twórczość dzienni
karską, można zauważyć, jak słuszne jest to, iż nierozerwalnie wiąże on sty
mulowanie procesu twórczego z istnieniem konkretnego celu, a treść tego 
procesu rozpatruje jako fazy realizacji, osiągnięcia konkretnego celu lub 
określonego, aktualnego zadania. Dany komponent twórczego myślenia w ze
stawieniu ze swoistością twórczości dziennikarskiej wyznacza kierunek po
głębionego badania wiary w cel, momentów motywacyjnych w tym typie 
twórczości, co stanowi niezwykle ważne zadanie naukowo-praktyczne. 

W aspekcie motywacyjnym ważną orientację określa się „jako nastawienie 
jednostki w stosunku do tych czy innych wartości materialnej i du

chowej kultury społeczeństwa... Jest to ten komponent struktury jednostki, 
który uzewnętrznia pewną oś świadomości..., z punktu widzenia której decy
dują się liczne problemy życiowe"14. 

Badanie psychologii twórczości dziennikarskiej we wspomnianym aspekcie 
oznacza poznawanie i naukową systematyzację całego zespołu układów cha
rakterystycznych dla ludzi tego zawodu, niezbędnych umiejętności, nawyków 
związanych ze współczesnymi, powszednimi zadaniami, z obiektywnymi po
trzebami rozwijającej się rzeczywistości społecznej, z realnie istniejącymi ich 
osobistymi wymaganiami. 

W procesie powstawania każdego tekstu dziennikarskiego charakterystycz
na jest również faza przekonstruowania materiału wyjściowego, uszeregowa
nia go w określonej hierarchii ważności, „wyodrębnienie zasadniczego", stwo
rzenie nowej syntezy. Uchwycenie istotnych racjonalnych momentów danych 
stadiów dynamiki procesu twórczego w dziennikarstwie wymaga koniecznie 
dalszych badań w aspektach gnozeologicznym, wartościowo-ideologicznym 
i społeczno-psychologicznym. 

Charakterystyczną i specyficzną cechą twórczości dziennikarskiej jest to, 
że każda jej faza — czy będzie to pomysł, czy opracowanie pomysłu bądź 
okres końcowego kształtowania tekstu — wszystkie one wymagają od autora 
specjalnych cech psychospołecznych. Nawet w procesie zwykłego codzienne
go obserwowania rzeczywistości społecznej autentycznie twórczy dziennikarz 
powinien mieć — jak to się mówi — własne spojrzenie na świat, filtrowane 
przez pryzmat swojej świadomości klasowej, podstawowych zainteresowań 
i zamówień (zainteresowań) czytelników, zasady komunizmu i funkcji prasy 
partyjnej. Cenne dane orientacyjne umożliwiające rozwój zasadniczych atry
butów umiejętności dziennikarskich daje psychologia. 

„Ludzie twórczy — pisze M. S. Bernstein — mają ostrzejszy wzrok, czuj-
niejszy słuch, wyczulony węch. Widzą wszystko to, co widzą inni ludzie, ale 
widzą i to, co niedostrzegalne dla innych, a — co najważniejsze — widzą 
często rzeczy ogólnie znane po swojemu, inaczej, a tym samym pokazują 
innym nowe obiekty obserwacji lub nowe aspekty już znanych obiektów. 
Inaczej mówiąc, wzbogacają życie ludzi i pogłębiają poznanie tego życia"15. 
14 A. G. Z d r a w o m y s ł o w , W. A. J a d ó w : Otnoszenije к trudu i cennostnyje orłen-
tacyi licznosti. W zbiorze: Socyołogija w SSSR. T. 2, 1965, s. 199. 
" M . S. B e r n s t e i n : Psichołogija naucznogo tworczestwa, s. 164. 
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Wszystkie najbardziej twórcze osiągnięcia prasy radzieckiej, jej najlep
szych etatowych i nieetatowych autorów potwierdzają tę tezę. 

Weźmy na przykład ostatnie stadium procesu twórczego — syntezę ma
teriału, nadanie mu odpowiedniej formy i przekształcenie w gotowy produkt 
twórczy. Na tym etapie zarówno autorzy jak i wydawcy gazety troszczą się 
specjalnie o dostępność odbioru, o efektywność przyswojenia sobie tekstu 
przez czytelników. Te właśnie wymagania wpływają decydująco na program 
opracowania określonej informacji społecznej z myślą o jej optymalnym od
działywaniu. W tym punkcie powinna uzewnętrznić się w maksymalnym 
stopniu komunikatywność autora, tj. taki jego kontakt z audytorium czytel
niczym, który odbliozony jest na aktywne sprzężenie zwrotne. Umiejętność 
ta może być określona różnymi wskaźnikami: stopniem przekonania, tj. tre-
ściwości, initelektualizmu, wystarczającej argumentacji; stopniem lakonicz
ności, plastyki języka i ścisłości wyrażania przez autora jego myśli; przeja
wia się również w swoistym oryginalnym stylu itd. W końcowym rozrachun
ku umiejętności komunikatywne dziennikarza dają się zmierzyć stopniem 
reakcji czytelnika, jego narastającą aktywnością społeczną. 

W związku z powyższym na szczególne podkreślenie zasługuje wywód psy
chologiczny mówiący o tym, że „umiejętność komunikowania to pojęcie szer
sze od wyrazistości: w skład jej wchodzi nie tylko umiejętność przekazu, ale 
i odbioru, nie tylko mówienia, ale i słuchania, nie tylko pokazywania, ale 
i obserwacji, nie tylko informowania, ale i kontaktu..." le. 

Łatwo zauważyć, że wszystkie te najważniejsze parametry umiejętności 
komunikowania charakterystyczne są i mają szczególne znaczenie w twór
czości dziennikarskiej. Odnoszą się do niej w pełni myśli L. N. Tołstoja, 
A. T. Twardowskiego wypowiedziane na temat komunikatywnych talentów 
u przedstawicieli literatury i sztuki, wyrażających się w ich dziełach. 

bew Tołstoj zawsze interesował się osobą twórcy realizującego jakieś dzie
ł a „Cóżeś ty za człowiek? I czym różnisz się od wszystkich ludzi, których 
zmam? I co możesz powiedzieć nam nowego o tym, jak należy patrzeć na 
życie?" " . 

A. T. Twardowski z trybuny 22 Zjazdu Partii mówił: „Jeśli artysta sam 
nie jest przejęty, nie jest prawdziwie wstrząśnięty tymi ideami, obrazami 
życia, którymi napełnia swoje dzieło, to żadne cudo z tego nie wyjdzie — 
czytelnik, widz czy słuchacz odbierający tę twórczość także pozostanie chłod
ny, nie trafi ono do jego duszy" 18. 

Przy pomocy tych i także wielu innych parametrów przeprowadza się 
charakterystykę i bada cechy komunikatywne wszystkich produkcyjno-twór
czych gałęzi dziennikarstwa. Weźmy na przykład propagandę partyjną. Auto
rzy monografii „Komunistyczna propaganda — problemy teorii i metodyki" 
piszą: „W swoim funkcjonowaniu propaganda nie rozprzestrzenia po prostu 
idei, ona przeobraża (przysposabia) je na użytek tego czy innego audyto
rium i wpaja, tzn. znajduje efektywne sposoby oddziaływania. Nie wystar
czy, aby propagandzista znał swój przedmiot. Musi się tu liczyć ze swoisto
ścią audytorium, nadać rozpowszechnianej treści formę konkretnej informa-

" Op. cit., s. 164. 
17 L. N. T o ł s t o j : Dzieła wszystkie. T. 30, 1951, s. 19. 
" A . T w a r d o w s k i : Przemówienie na XXII Zjeździe KPZR. Stenogram wystąpie
nia. „XXII Zjazd KPZR". T. 2, Moskwa 1962, s. 535. 

7* 



100 WALENTIN A. SZANDRA 

cji, ustalić wzajemną więź z audytorium, zainteresować, pokonać opór, prze
widzieć reakcję" 19. 

Także i w prasowej propagandzie partyjnej, w publicystyce w ogóle efek
tywność oddziaływania ideologicznego uzależniona jest w dużym stopniu od 
ideowo-teoretycznej zawartości tekstu, od klasowych, partyjnych pozycji auto
ra, jego naukowego przygotowania, profesjonalnej sprawności przejawiają
cej się również w umiejętnościach tworzenia komunikatywnych sytuacji, na
wiązania kontaktu psychologicznego z niewidocznym audytorium gazety, tak 
aby przekazać mu nową wiedzę, wywołując zarazem aktywny oddźwięk 
(sprzężenie zwrotne). To ostatnie jest nie do pomyślenia, jeśli czytelnik nie 
odczuje nowości, aktualności argumentacji i pożytku w treści wystąpienia 
propagandowego, jeśli nie poruszy ono jego uczuć. Dlatego właśnie wśród 
cech charakteryzujących komunikatywne walory twórczości propagandowej 
w prasie stale podkreśla się jej moc przekonywania, dostępność, dojrzałość, 
wyrazistość i siłę. 

Z tego, co powiedziano wyżej, można wyciągnąć wniosek, iż badanie spo-
łeczno-psychologicznej swoistości dziennikarstwa musi być oparte na bazie 

empirycznych i eksperymentalnych metod i teoretycznych uogólnień. Spró
bujmy wydzielić najaktualniejsze problemy wymagające badań w pierwszej 
kolejności. 

1. Przede wszystkim jest to poznanie optymalnych warunków środowisko
wych, które sprzyjają szybkiemu i wszechstronnemu ujawnieniu talentów 
twórczych dziennikarzy. Chodzi tutaj o opracowanie uzasadnionych nauko
wo wskazówek odpowiadających interesom i tworzeniu w każdym zespole 
redakcyjnym odpowiedniego twórczego mikroklimatu społeczno-psychologicz-
nego, który pozwoliłby każdemu dziennikarzowi ujawnić swoje talenty, po
móc w rozwoju najlepszych rysów jego charakteru. 

2. Problem ten łączy się organicznie z problemem naukowego opracowa
nia zależności czynnika indywidualnego i zespołowego w twórczym procesie 
wydawania gazety, racjonalnego wykorzystania tą drogą twórczego poten
cjału zespołu redakcyjnego. Rozpatrując te czynniki pod kątem kryteriów 
efektywności organizacji pracy redakcji, sekretarz odpowiedzialny Prawdy 
S. W. Oukasow pisze: 

„Organizacyjna praktyka prasy radzieckiej... opiera się na połączeniu pra
cy selektywnej z odpowiedzialnością personalną, na wzajemnych wysokich 
wymaganiach i zaufaniu, na rozwoju twórczej atmosfery śmiałych poszuki
wań i płodnych dyskusji. Opiera się ona na wysokiej komunistycznej świa
domości dziennikarzy, na odpowiedzialności za wykonywanie obowiązków 
przed partią i przed narodem. I co najważniejsze — organizacja pracy każ
dego organu prasy radzieckiej wypływa z leninowskich zasad prasy -— par
tyjności, ludowości, prawdziwości, głębokiego demokratyzmu i wierności in
ternacjonalizmowi proletariackiemu" *°. 

W myślach tych zawarte są cenne wskazówki dla badań indywidualno-ze-
społowego produkcyjno-twórczego charakteru pracy dziennikarskiej oraz in
nych jej odrębności społeczno-psychologicznych. 

3. Na wszechstronny rozwój zasługują także badania psychologicznych cech 
twórczości i mistrzostwa wybitnych publicystów. O potrzebie takich opraco-

» Kommunisticzeskaja propaganda. Woprosy tieorii i mietodiki. Moskwa 1974, s. 106.' 
!e S. W. C u k a s o w : Effłektiwnost' organizacyi — effiektiwnost' tworczestwa. W książ
ce: Problemy naucznoj organizacyi żurnalistskogo truda, s. 13. 
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wań sądzić można choćby po zainteresowaniu, jakim cieszyły się broszury 
z serii „Publicyści partyjni", przygotowanej przez katedrę dziennikarstwa 
i literatury Wyższej Szkoły Partyjnej przy КС KPZR, wydane w latach 
1973—1975 przez Wydawnictwo „Mysi" 21. 

Każde z tych opracowań zawiera analizę twórczości publicystycznej i jej 
analizę z myślą o wychowywaniu i kształceniu dziennikarzy. 

Bardzo celowe wydaje się nam także dogłębne badanie swoistości psy
chologicznej wszystkich aspektów wrodzonego talentu radzieckich publicy
stów, jak i wybitnych dziennikarzy krajów socjalistycznych, odznaczających 
się własną niepowtarzalną indywidualnością. Nie tylko środowisku dzienni
karskiemu, ale i masowemu czytelnikowi znane są dzisiaj liczne nazwiska pu
blicystów, których podpis pod artykułem mówi nie tylko o autorstwie, ale 
i o walorach treściowych materiału. Badania socjologiczne audytorium czy
telniczego potwierdzają, że w jego oczach popularność publicysty wiąże się 
bezpośrednio z zainteresowaniem jego publikacjami, z percepcją treści. 

Dlatego właśnie badanie dzieł wybitnych publicystów radzieckich i po
stępowych zagranicznych jest jednym z aktualnych zadań naukowo-prak
tycznych. Badań — dodajmy — nie tylko gotowego tekstu, czyli produktu 
ich twórczości, ale i analiz ich wypowiedzi, argumentów, którym nadają wła
sne cechy intelektualne, charakteryzujące swoistość pracy twórczej w dzie
dzinie masowych środków informacji i propagandy. 

O takiej konieczności przekonuje również treść i popularność książki Gri
gorija Sagała „25 wywiadów"22. Pożyteczna ta praca świadczy także o ko
nieczności badań natury specyficznych rysów twórczego dziennikarza: orygi
nalności abstrakcyjnego myślenia, uwarunkowanej kompetencjami naukowy
mi; osobistych i obiektywnych parametrów motywacyjnych w twórczości; 
stopnia emocjonalności i jej proporcji z komponentami racjonalnymi, twór
czego psychologizmu; proporcji uniwersalizmu i specjalizacji w praktyce pu
blicystycznej; komunikatywnych talentów autora pozwalających mu nie tylko 
„rozgadać" człowieka, ale i przekazać treść swoich utworów masowemu od
biorcy itp. 

Na szczegółowe badania zasługują także metodologiczne parametry świa
topoglądu, zasady partyjności w pracy dziennikarskiej. „Optymalny poziom 
twórczości publicystycznej — podkreśla słusznie W. M. Gorochow — osiąga 
się tylko wtedy, gdy partyjność przekształca się w osobisty, świadomy i od
czuty program działania, w połączenie zawodowych celów"23. 

Naukowe opracowanie subtelności indywidualnego mistrzostwa, doświad
czenia emocjonalnego, które jest trudno uchwytne dla logiki, jest zadaniem 
tyleż skomplikowanym co i aktualnym przy rozwiązywaniu problemów pod
niesienia efektywności masowych środków informacji i propagandy. 

4. Wydaje się, że jako samodzielny temat badań naukowych można by 
traktować badania procesów powstawania współczesnych wybitnych publi
cystów. Szczególnie aktualne wydaje się tu zadanie przemyślenia drogi kształ
towania się typu dziennikarza dysponującego publicystyczną indywidualno
ścią, zdolnego wyrazić społeczne zainteresowania i potrzeby w sposób przy-

!1 Patrz A. K. B i e ł k o w : W. W. Worowskij ; W. A. K r u g ł ó w : A. W. Łunaczarskij ; 
B. p . W i e r i o w k i n : M. S. Olminskij ; W. W. S z a r o w: I. I. Skworcow-Stiepanow; 
G. w. B u J a c k i j : P. N. Lepieszynskij ; J. W. К a z n i e с o w : W. A. Karpinskij ; 
G. A. P a n u s z k i n : G. I. Krumin ; A. W. T o ł m а с z e w : M. I. Kalinin. 
52 G. S a g a ł : 25 interwju. Moskwa 1974. 
M W. M. G o r o c h o w : Zakonomiernosti publicysticzeskogo tworczestwa, s. 39. 
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pomijający system przekazu informacji środowiska, do którego jest ona adre
sowana. Taką bowiem drogą osiąga się najbardziej efektywny wpływ na 
świadomość i pojęcia społeczne danej grupy odbiorców. 

5. Przedmiotem szczególnego zainteresowania psychologii, nauk społecz-
no-psychologicznych i socjologii powinien być problem harmonijnego skoja
rzenia materialnej i moralnej stymulacji działania pracowników i kolekty
wów twórczych w dziedzinie masowych środków informacji i propagandy. 

6. Ważne jest też badanie tradycji i nowatorstwa w twórczości dziennikar
skiej, .poszukiwanie uzasadnionych naukowo kierunków, wykorzeniania prze
starzałych metod i form i wprowadzanie nowego pojmowania twórczości, no
wych form organizacji pracy w zespołach redakcyjnych. 

T akie są w naszym pojęciu ogólne zarysy problemu i perspektywicznych 
kierunków badania rezerw twórczych i dziennikarskich umiejętności 

w aspekcie społeczno^psychologicznym. Badania prawidłowości psychologicz
nych powinny pomóc praktyce wykrzesać w odpowiednim momencie niezbęd
ny zapał emocjonalno-twór czy w działalności zespołu dziennikarskiego, głębo
kie uświadomienie sobie przez każdego dziennikarza swej roli społecznej 
w procesie odzwierciedlania „historii współczesności". 

Tłumaczyła Zofia Lewartowska 
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SPOŁECZNE WYOBRAŻENIA 
O ZAWODZIE DZIENNIKARSKIM 

Zrealizowane w Ośrodku Badań Prasoznawczych w 1975 roku badania na 
temat obrazu wybranych środowisk zawodowych w świadomości społecznej, 
dostarczyły — obok materiału o pozycji społecznej — interesujących infor
macji o stereotypowych wyobrażeniach funkcjonujących w społeczeństwie. 

Badanych dobrano, opierając się na schemacie proporcjonalnej próby udzia
łowej. Próba ta, reprezentatywna dla dorosłej (powyżej 18 lat) ludności Polski, 
wynosiła 1488 osób. Przedstawiono im dwie piętnastoelementowe listy zawie
rające opinie o cechach ludzi i cechach pracy, prosząc ich o uzupełnienie 
każdej opinii tym lub tymi z badanych zawodów, względem których są praw
dziwe i słuszne. W efekcie otrzymaliśmy dla każdej opinii zestaw zawodów, 
z którymi badani w mniejszym lub większym stopniu łączyli treść opinii; za
pewne mówiąc i myśląc o konkretnym reprezentancie danego zawodu posłu
gują się opiniami jeśli nie identyczymi, to bardzo podobnymi. 

Mechanizm uproszczonego, skrótowego i zabarwionego emocjonalnie po
strzegania rzeczywistości społecznej i formułowania syntetycznych ocen do
tyczących ludzi, grup, organizacji i procesów społecznych znany jest naj
częściej w postaci produktu określonego mianem stereotypu. Ze względu na 
rolę, jaką pełnią (lub pełnić mogą) takie skrótowe wyobrażenia, wydaje się 
istotne bliższe określenie treści ich elementów składowych i powszechności 
ich funkcjonowania w społeczeństwie. 

Biorąc za przedmiot rozważań określone kategorie zawodowe zobaczmy 
zatem, w jakim kontekście treściowym i z jaką częstością pojawiają się okre
ślone opinie. Ze względu na publiczność czytelników ZP szerzej potraktujemy 
kategorię zawodową dziennikarzy. 

W tabeli 1. porównawczo do kategorii zawodowej dziennikarza zamieszcza
my zestawienie częstości, jakie przypisano opiniom „o ludziach" wykonują
cych zawody: murarza, górnika, kierowcy, sprzedawcy, rolnika, inżyniera, 
lekarza i nauczyciela. Rzecz ciekawa, że pewne grupy zawodowe, charakte
ryzowane są przy pomocy tych samych opinii — podobnych nawet co do 
częstości, a linia podziału biegnie zasadniczo zgodnie z umysłowym bądź 
fizycznym charakterem pracy. Zróżnicowane też jest bogactwo elementów 
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składowych poszczególnych stereotypów środowisk zawodowych. Przykłado
wo dla ludzi pracujących w zawodzie lekarza i górnika każdy badany wska
zał średnio (patrz ostatni wiersz tabeli 1) od 3 do 5 opinii, podczas gdy dla 
zawodu sprzedawcy tylko nieco ponad jedną opinię. 

Tabela 2 — w analogicznym co tabela pierwsza układzie — zawiera ze
stawienie opinii o cechach pracy w badanych zawodach. Utrzymują się i tu
taj zaobserwowane wyżej tendencje. Analiza porównawcza obu zestawień 
wykazuje jednak silniejszą rolę „opinii o ludziach" pracujących w zawodzie 
dla wyobrażeń zawodu niż „cech pracy w zawodzie". 

Tabele 3. i 4. zawierają już tylko materiał dotyczący wyłącznie dzienni
karzy w rozbiciu na „cechy ludzi" i „cechy pracy" w zawodzie. Przedstawiamy 
je tutaj, gdyż chodzi nam o pok'azanie, że wyobrażenia zawodu nie są jedno
lite dla społeczeństwa jako całości, ale różnicują się, i to czasem dość silnie, 
w zależności od cech osób badanych. Wybór zmiennych „wykształcenia" 
i „miejsca zamieszkania" wydawał się nam najciekawszy ze względu na sto
pień, w jakim poszczególne kategorie badanych mogły się stykać z ludźmi 
wykonującymi zawód dziennikarza, jak też stopień, w jakim są odbiorcami 
wytworów jego działalności. Okazuje się, że im wyższe wykształcenie i szan
sa kontaktu z dziennikarzami (miasta wojewódzkie = redakcje, ośrodki wy
dawnicze) * — tym pełniejszy i powszechniej akceptowany jest obraz środo
wiska dziennikarzy konstruowany z przedstawionych badanym opinii. 

Stanisław Nowicki 

* W starym podziale administracyjnym. 



Tab. 1. Odsetki osób stwierdzających prawdziwość i słuszność przedstawionych niżej opinii „o ludziach wykonujących za
wód" w stosunku do badanych kategorii zawodowych (w procentach) 

O p i n i e o l u d z i a c h w y k o n u j ą c y c h z a w ó d 

L i c z e b n o ś ć 

M o ż l i w o ś ć o s i ą g n i ę c i a b a r d z o w y s o k i c h d o c h o d ó w m a t e 
r i a l n y c h m a j ą . . . 

" N a j w i ę k s z e m o ż l i w o ś c i z a ł a t w i e n i a s p r a w p r y w a t n y c h 
i o s o b i s t y c h m a j ą . . . 

Z a g r a n i c ę w y j e ż d ż a j ą n a j c z ę ś c i e j . . . 

B y w a l c a m i s a l k o n c e r t o w y c h i t e a t r ó w s ą n a j c z ę ś c i e j . . . 

W k o n f l i k t z p r a w e m w c h o d z ą n a j c z ę ś c i e j . . . 

W p o j e n i e s z a c u n k u d l a s t a r s z y c h i d o b r e w y c h o w a n i e 
d z i e c i n a j c z ę s t s z e j e s t w r o d z i n a c h . . . 

D o p r z y s ł o w i o w e g o „ k i e l i s z k a * ' n a j c z ę ś c i e j z a g l ą d a j ą . . . 

N a j c z ę ś c i e j w p r a s i e p i s z e s i ę o . . . 

N a j b a r d z i e j o d p o w i e d z i a l n ą p r a c ę m a j ą . . . 

N a j w i ę c e j c z a s u w o l n e g o m a j ą . . . 

N a j c h ę t n i e j p o d e j m u j ą p r a c e i c z y n y s p o ł e c z n e . . . 

N a j l e p s z e m n i e m a n i e o s o b i e m a j ą ( n a j l e p i e j m y ś l ą o s o 
b i e ) . . . 

N a j c z ę ś c i e j l u b i ą s i ę s p o t y k a ć i p r z e b y w a ć w e w ł a s n y m 
g r o n i e . . . 

N a j c i ę ż s z ą i n a j t r u d n i e j s z ą p r a c ę m a j ą . . . 

N a j n i ż s z e w y k s z t a ł c e n i e w y m a g a n e j e s t o d . . . 

J e d e n b a d a n y w y m i e n i a ś r e d n i o d a n y z a w ó d : 

K a t e g o r i e z a w o d o w e 

m u r a r z 

1488 

8 

1 

2 

-
25 

7 

79 

27 

7 

12 

29 

2 

10 

28 

60 

2.96 

g ó r n i k 

1488 

43 

1 

4 

7 

2 

16 

30 

53 

19 

16 

40 

8 

21 

86 

22 

3.65 

k i e 
r o w c a 

1488 

2 

7 

9 

1 

77 

1 

37 

4 

23 

9 

5 

4 

13 

9 

34 

2.35 

s p r z e 
d a w c a 

1488 

2 

8 

2 

2 

48 

2 

5 

6 

6 

12 

6 

3 

3 

3 

17 

1.24 

r o l n i k 

1488 

17 

3 

1 

-
5 

24 

18 

35 

4 

8 

23 

3 

20 

45 

44 

2.48 

d z i e n n i 
k a r z 

1488 

11 

56 

68 

49 

3 

7 

5 

6 

2 

30 

6 

25 

22 

1 

-
" 2.89 

i n ż y n i e r 

1488 

34 

12 

29 

19 

2 

6 

3 

17 

22 

9 

5 

18 

9 

2 

-
1.87 

l e k a r z 

1488 

69 

54 

41 

50 

5 

23 

8 

21 

75 

12 

5 

65 

42 

10 

1 

4.80 

n a u c z y 
c i e l 

1488 

2 

19 

3 

50 

1 

69 

1 

9 

19 

32 

37 

21 

27 

7 

-
2.95 



Tab. 2. Odsetki osób stwierdzających słuszność i prawdziwość przedstawionych niżej opinii „o pracy w zawodzie" w sto 
sunku do każdej z badanych kategorii zawodowych (w procentach) 

Opinie o pracy w zawodzie 

Liczebność 

S k u t k i w ł a s n e g o w y s i ł k u w i d z i s i ę o d r a z u — p r a c u j ą c 
w z a w o d z i e 

M o ż l i w o ś ć k u p n a s a m o c h o d u — m a m y w z a w o d z i e 

W s p ó ł d z i a ł a n i e , w s p ó ł p r a c a z i n n y m i l u d ź m i n a j c z ę ś c i e j 
m o ż l i w a j e s t w z a w o d z i e 

P o ż y t e c z n a — w p ł y w a j ą c a n a • p o m y ś l n o ś ć s p o ł e c z e ń s t w a 
j e s t p r a c a w z a w o d z i e 

Z c z y s t ą p r a c ą m a m y d o c z y n i e n i a w z a w o d z i e 

K i e r o w a n i e i n n y m i l u d ź m i m o ż l i w e j e s t w z a w o d z i e 

C i ą g ł e p o g ł ę b i a n i e k w a l i f i k a c j i k o n i e c z n e j e s t w z a w o d z i e 

P r a c ę n i e m ę c z ą c ą f i z y c z n i e m a m y w z a w o d z i e 

S z a c u n e k p r z y n o s i p r a c a w z a w o d z i e 

S z y b c i e j a w a n s o w a ć n a w y ż s z e s t a n o w i s k o m o ż n a w z a 
w o d z i e 

I n t e r e s u j ą c a a p r z e z t o d a j ą c a z a d o w o l e n i e j e s t p r a c a 
w z a w o d z i e 

N i e m ę c z ą c a u m y s ł o w o , s p o k o j n a j e s t p r a c a w z a w o d z i e 

N a j n i e b e z p i e c z n i e j s z a d l a z d r o w i a j e s t p r a c a w z a w o d z i e 

N a j l e p s z e w a r u n k i d o w y k o n y w a n i a p r a c y s ą w z a w o d z i e 

N a j t r u d n i e j s z a i m a ł o z a l e ż n a o d c z ł o w i e k a j e s t p r a c a 
w z a w o d z i e 

K a t e g o r i e z a w o d o w e 

m u r a r z 

1488 

53 

2 

11 

11 

-
4 

3 

1 

2 

7 

3 

28 

13 

2 

6 
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1488 

43 

22 

12 

18 

1 

5 

1 

1 

17 

7 

4 

10 

92 

4 

26 

k i e 
r o w c a 

1488 

3 

3 

4 

1 

1 

-
2 

4 

1 

1 

10 

12 

25 

4 

7 

s p r z e 
d a w c a 

1488 

2 

4 

11 

3 

7 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

7 

1 

6 

6 

r o l n i k 

1488 

26 

6 

7 

25 

1 

1 

11 

2 

8 

1 

13 

43 

2 

5 

52 

d z i e n n i 
k a r z 

1488 

1 

12 

30 

6 

40 

3 

3 

42 

8 

5 

33 

7 

1 

21 

2 

t n ż y n i e r 

1488 

3 

29 

15 

30 

4 

66 

22 

9 

9 

49 

13 

2 

1 

8 

1 

l e k a r z 

1488 

7 

64 

19 

31 

44 

13 

50 

31 

59 

22 

23 

4 

2 

37 

9 

n a u c z y 
c i e l 

1488 

4 

1 

27 

6 

42 

21 

40 

37 

29 

12 

14 

3 

1 

23 

2 



Tab. 3. Zróżnicowanie stwierdzeń badanych osób dotyczących opinii o ludziach pracujących w kategorii zawodowej dzienni- g 
karzy ze względu na wykształcenie i miejsce zamieszkania badanych (w procentach) > 

O p i n i e o l u d z i a c h w y k o n u j ą c y c h z a w ó d 
d z i e n n i k a r z a 

L i c z e b n o ś ć 

Z a g r a n i c ę w y j e ż d ż a j ą n a j c z ę ś c i e j 

N a j w i ę k s z e m o ż l i w o ś c i z a ł a t w i e n i a s p r a w p r y w a t 
n y c h m a j ą 

B y w a l c a m i s a l k o n c e r t o w y c h i t e a t r ó w są n a j c z ę 
ś c i e j 

N a j w i ę c e j c z a s u w o l n e g o m a j ą 

N a j l e p s z e m n i e m a n i e o s o b i e m a j ą 

N a j c z ę ś c i e j l u b i ą s i ę s p o t y k a ć i p r z e b y w a ć w e 
w ł a s n y m g r o n i e 

M o ż l i w o ś ć o s i ą g n i ę c i a b a r d z o w y s o k i c h d o c h o d ó w 
m a t e r i a l n y c h 

W p o j e n i e s z a c u n k u d l a s t a r s z y c h i d o b r e w y c h o 
w a n i e d z i e c i 

N a j c z ę ś c i e j w p r a s i e p i s z e s i ę o 

N a j c h ę t n i e j p o d e j m u j ą p r a c e i c z y n y s p o ł e c z n e 

D o p r z y s ł o w i o w e g o k i e l i s z k a n a j c z ę ś c i e j z a g l ą d a j ą 

W k o n f l i k t z p r a w e m w c h o d z ą n a j c z ę ś c i e j 

N a j b a r d z i e j o d p o w i e d z i a l n ą p r a c ę m a j ą 

N a j c i ę ż s z ą i n a j t r u d n i e j s z ą p r a c ę m a j ą 

N a j n i ż s z e w y k s z t a ł c e n i e w y m a g a n e j e s t o d 

R a z e m 

1488 

68 

56 

49 

30 

25 

22 

11 

7 

6 

6 

5 

4 

2 

1 

-

K a t e g o r i e w y k s z t a ł c e n i a 

n i e p . 
p o d s t . 

126 

52 

46 

32 

18 

18 

10 

8 

6 

6 

5 

4 

1 

2 

1 

-

p o d s t . 

269 

63 

45 

41 

28 

20 

22 

8 

6 

5 

5 

2 

3 

3 

1 

1 

p o d s t . 
k u r s y 

184 

64 

54 

42 

34 

22 

21 

8 

6 

5 

6 

4 

1 

2 

1 

1 

Z S Z 

190 

62 

50 

49 

27 

24 

21 

10 

7 

9 

3 

6 

3 

1 

1 

1 

n i e p . 
ś r e d n . 

111 

71 

59 

51 

26 

32 

24 

12 

5 

4 

5 

3 

2 

1 

-
-

ś r e d n . 

357 

75 

64 

58 

34 

28 

27 

14 

6 

6 

7 

8 

5 

3 

1 

1 

p o m a 
t u 

r a l n e 

134 

74 

63 

56 

32 

28 

28 

15 

6 

4 

7 

5 

5 

1 

-
-

w y ż s z e 

110 

79 

72 

62 

36 

28 

25 

12 

9 

5 

6 

6 

-
5 

2 

-

M i e j s c e z a m i e s z k a n i a 

m i a s t o 
w o j . 

347 

70 

64 

55 

32 

32 

30 

16 

7 

6 

6 

10 

3 

2 

-

i n n e 
m i a s t o 

495 

73 

58 

54 

34 

28 

25 

13 

7 

6 

6 

3 

3 

3 

-
-

w i e ś 

632 

62 

41 

42 

26 

18 

16 

7 

6 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

1 



Tab. 4. Zróżnicowanie stwierdzeń badanych osób dotyczących opinii o cechach pracy w zawodzie dziennikarza — ze względu 
na wykształcenie i miejsce zamieszkania badanych (w procentach) 

Opinie o p r a c y w zawodzie dz ienn ikarza 

Liczebność 1488 

Kategor ie wyksz ta łcenia 

n i e p . 
pods t . 

126 

pods t . 

269 

pods t . 
+ 

kursy 
184 

ZSZ 

190 

niep. 
średn. 

Ш 

średn. 

357 

poma
tu

ralne 
134 

wyższe 

110 

Miejsce zamieszkania 

miasto 
woj. 

347 

inne 
miasta 

Praca nie męcząca 

Praca czysta 

Praca interesująca — a przez to dająca zadowo
lenie 

Praca umożliwiająca współdziałanie z innymi 
ludźmi 

Zawód stwarza najlepsze warunki do wykonywa
nia pracy 

Zawód daje możliwość kupna samochodu 

Praca przynosi szacunek 

Praca nie męcząca umysłowo i spokojna 
Praca pożyteczna, wpływająca na pomyślność spo
łeczeństwa 

Zawód daje możliwość szybkiego awansu 

Zawód zmusza do ciągłego pogłębiania kwalifikacji 

Zawód umożliwia kierowanie innymi ludźmi 

Praca najtrudniejsza i mało zależna od człowieka 

Pracując widzi się od razu skutki własnego wysiłku 

Praca najniebezpieczniejsza dla zdrowia 
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MATERIAŁY DO SŁOWNIKA 
PUBLICYSTÓW I DZIENNIKARZY POLSKICH*) 

PODBERESKI ROMUALD (1812 lub 1813—1863) 

Urodzony w Wilnie z ojca Andrzeja, średnio zamożnego szlachcica. W 1830 r. 
zapisał się na Uniwersytet Wileński, a po jego zamknięciu studiował na wy
działach filologicznym i prawa Uniwersytetu w Moskwie, gdzie polska mło
dzież stanowiła wtedy blisko 30 proc. studentów. W 1840 przerwał studia nie 
złożywszy egzaminów prawniczych i przeniósł się do Petersburga, m. in. dla
tego, że stracił podstawowe źródło utrzymania (posadę agenta spółki handlo
wej ziemian polskich na Litwie). Brak z jego strony nadzoru naraził spółkę 
na duże straty. Te niepowodzenia prawniczo-handlowe spowodowały jego za
interesowania literaćko-wydawnicze, których rezultatem był luksusowo wyda
ny ilustrowany Rocznik Literacki (t. I—III, Petersburg 1843—1844—1846). 
W roku 1847 przeniósł się do Wilna, gdzie wydał Rocznik Literacki t. IV, 1849 
(nie notowany przez Estreichera). W latach 1849—1850 wydał w Wilnie Pa
miętnik Naukowo-Literacki (6 zeszytów), redagowany w duchu postępowym. 
Pamiętnik był dalszym ciągiem postępowej kijowskiej Gwiazdy (red. Z. Fisz 
1846—1868), walczącej z rodzimą reakcją reprezentowaną przez H. Rzewu
skiego i koterię Tygodnika Petersburskiego (1831—1858). Zeszyt 7. Pamiętnika 
nie zatwierdzony przez cenzurę wileńską wyszedł w Warszawie (I 1851), a na
stępnie skonfiskowany stał się oficjalną przyczyną aresztowania, śledztwa 
i wieloletniego zesłania redaktora do Archangielska, gdzie zmarł. Tam też 
znajduje się jego grobowiec. Właściwym powodem oskarżenia stał się pamflet 
(nieznanego autora) pt. „Kapelusik Cioci", w którym wyszydzono szereg oso
bistości rządowych. Na przychwyconym przez policję egzemplarzu redaktor 
własnoręcznie rozszyfrował na marginesie fikcyjne postacie. Twórczość lite
racka Podbereskiego niewielka, m. in. bajki, pisane pod wpływem słowiano-
filów Samaryna i Kirajewskiego. Większość utworów to przekłady lub prze
róbki, opracowywane b. powierzchownie, najczęściej dla zapełnienia luk re
dakcyjnych. Tematyka różnorodna: od artykułów treści medycznej i o spra
wach kobiecych w Ameryce do powieści fantastycznych. Najcenniejszą po-

* Biogramy zamieszczone w Zeszytach Prasoznawczych czerpiemy z materiałów opra
cowanych w OBP w latach 1958—1959, przekazanych Ośrodkowi przez IBL oraz nade
słanych przez osoby postronne. Zestawy ogłaszane w poszczególnych numerach naszego 
pisma mają układ chronologiczny. Indeks alfabetyczny do całości tych materiałów bio
graficznych wydrukujemy po zakończeniu ich publikacji. 
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zycją, obrazującą życie kulturalne na Białorusi, jest przedmowa do pracy 
J. Barszczewskiego o charakterze etnograficznym: „Szlachcic Zawielnia, czyli 
Białoruś w fantastycznych opowiadaniach". Podbereski nie był rewolucjoni
stą, ani radykalnym demokratą, jak oceniali go współcześni: Kraszewski, Sy
rokomla, którzy iz nim po 1847 r. współpracę przerwali, czy też Feliński. Zaj
mował jednaik poważne miejsce w publicystyce polskiej jako redaktor, po
pularyzator kultury polskiej na Litwie, wydawca w Petersburgu i tłumacz. 

Nowy Korbut; C i e c h o w s k i : Czasopiśmiennictwo polskie na Litwie. Kwartalnik 
Literacki 1910; L i m a n o w s k i : Historia demokracji polskiej. Warszawa 1946, cz. II, 
s. 150, 344; L i m a n o w s k i : Pamiętniki. Warszawa 1957, s. 337 ; T o m к o w i с z : Przy
czynek do "biografii Syrokomli. Tygodnik Ilustrowany 1882; F e l i ń s k i : Pamiętniki. 
Wyd. 2. Lwów 1911, t. I, s. 137—140. 

Franciszek Trnka 

RADZIEJEWSKA MARIA (1875—1911) 

Urodzona 4 V w Środzie, córka Władysława Józefa; kupca, później dyrek
tora uzdrowiska w Truskawcu. Wychowanka zakładu ss. Urszulanek w Kra
kowie. Wcześnie rozpoczęła praktykę dziennikarską w Katoliku (Bytom), któ
rego właścicielem i redaktorem był jej stryj ks. Stanislaw Radziejewski 
(1880—1888). Po jego przymusowym odejściu z Bytomia, wydawnictwo to 
w 1898 stało się spółką akcyjną. Akcje posiadała również Radzie jewska. Jako 
przedstawicielka Katolika, w 1899 wzięła udział przy odsłonięciu pomnika 
Juliusza Słowackiego w Miłosławiu. Tu poznała Henryka Sienkiewicza, wy
razem czego zachowana korespondencja powieściopisarza oraz jej pamiętnik, 
przeznaczony dla Sienkiewicza. Krótko po tym wyjechała do Francji, a na
stępnie do drugiego stryja do Chicago. Po dwóch latach wróciła do Bytomia, 
podejmując znów pracę dziennikarską w Katoliku. Po kilku latach porzuciła 
ją ostatecznie, wyzibywając się jednocześnie udziałów wydawnictwa. Osiadła 
w Poznaniu, następnie zamieszkała w Berlinie-Wilmersdorfie, zamieniwszy 
dziennikarstwo na przedsiębiorstwo handlowe. Tam' zmarła tragicznie w r. 
1911. 

Księgi ewidencji ludności m. Środa; K. Ł e p k o w s k i : Nie znane listy H. Sienkiewi
cza do Marii R. (1899—1907). Kurier Literacko-Naukowy. Dodatek Ilustrowanego Kuriera 
Codziennego, Kraków 1936, nr 31, 32, 33; J. K r z y ż a n o w s k i : Dzieła H. Sienkiewicza. 
Warszawa 1954. T. 57, s. 321—322; L. M i k u s i ń s k i : Wielkopolskie kontakty H. Sien
kiewicza. Tygodnik Zachodni 1957 nr 19; B. W a c h o w i c z : Marie jego, życia. Kraków 
1972 (fot.). 

W. K. 

STEFANSKI ANTONI MARIAN (1865—1929), pseud. Stary Maciej, 
Antoni z Szamotuł, krypt. A. S. 

Urodzony 18 V w Szamotułach, syn Juliana, kierownika szkoły ludowej.. 
samouk. Z zawodu księgarz, pracował w księgarstwie w Poznaniu, Warsza
wie i Lwowie. Pracę publicystyczną i dziennikarską rozpoczął w 1895 na 
Górnym Śląsku, w wydawnictwie Karola Miarki w Mikołowie, jako redaktor 
ilustrowanego tygodnika Przyjaciel Rodziny (1895—1899 i 1901—1903). Opra
cowywał wychodzące u Miarki kalendarze w masowym nakładzie: Kalendarz 
Mariański i Rodzina Święta (1899—1901). Był współpracownikiem Katolika 
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(Bytom), w latach 1903—1912 i 1918—1920 kierownikiem wydawnictw Wikto
ra Kulerskiego w Grudziądzu, jednocześnie współredaktorem Gazety Gru
dziądzkiej. Następnie był współpracownikiem Przewodnika Katolickiego (Po
znań, 1912—1914). W latach 1914—1916 redagował Nowego Przyjaciela Ludu 
i Gazetę Wrocławską w Kępnie. Wreszcie, w latach 1916—1918 był współredak
torem Kraju (Leszno) oraz Gazety Narodowej (Poznań). W okresach swej 
działalności dziennikarskiej na Śląsku zakładał w Mikołowie pierwsze pol
skie towarzystwo oświatowe „Zgoda", kierując nim przez lat kilka. Brał czyn
ny udział w akcji wyborczej do parlamentu niemieckiego, przyczyniając się 
do wyboru kandydata polskiego. Pisał popularne powieści historyczne, jak: 
„Zwycięstwo krzyża", „Pod jarzmem cezarów", „Sybilla", „Świeczniki chrze
ścijaństwa", „Skazani do kopalń", „Soteris", „Domicjan", „Wieniec i korona". 
Nadto przełożył na język polski „Ben Hura" L. Wallace'a oraz „Chatę wuja 
Toma" H. B. Stowe. Wszystkie te prace ukazały się drukiem i nakładem Ka
rola Miarki. Pod pseudonimem Stary Maciej wydał kilkanaście popularnych 
broszurek dla ludu śląskiego. Po odzyskaniu niepodległości wstąpił w 1920 do 
służby państwowej w pomorskim urzędzie wojewódzkim w Toruniu, jako 
décernent prasowy, a później kierownik biura prasowego. Utrzymywał stały 
kontakt z prasą pomorską i był długoletnim członkiem Syndykatu Dzienni
karzy Pomorskich. Spens jonowany 1927, pracował jeszcze jako korektor. 
Zmarł w Poznaniu 21 X 1929. 

Codzienny Ekspress Pomorski 1925 nr 21; Dziennik Bydgoski 1929 nr 246; Gazeta Sza
motulska 1935 nr 72; Piast, dodatek niedzielny Dziennika Kujawskiego 1935 nr 27; „Ka
lendarz Ziemi Szamotulskiej" na r. 1958. Szamotuły 1957, s. 60. 

W. K. 

POSZWINSKI ADAM (1881—1939) 

Rodem z Warszawy. Uczęszczał do Gimnazjum im. Marii Magdaleny w Po
znaniu, maturę zdał w Dreźnie. Studiował chemię w Berlinie, później prze
rzucił się na ekonomię i nauki polityczne. Z Berlina przeniósł się do Rostocka, 
później do Tybingi, gdzie skończył studia w 1907. Już wtedy nawiązał współ
pracę z Orędownikiem w Poznaniu, a od 1906 pisywał do Kuriera Poznań
skiego. Po ukończeniu studiów został redaktorem naczelnym Pracy w Po
znaniu. Od maja 1908 kierował redakcją Dziennika Kujawskiego w Inowro
cławiu. Pismo pod jego redakcją stało się bardziej poczytne i poważnie zwięk
szyło nakład — kierował nim do 1918 г.; reprezentowało kierunek Narodo
wej Demokracji. W Inowrocławiu oprócz pracy redakcyjnej wiele czasu po
święcał działalności społecznej i politycznej. Naraził się tym władzom pru
skim; w 1910 wytoczono mu proces i chociaż go w sądzie pruskim wygrał, 
to jednak w 1911 został skazany przez Izbę Karną w Bydgoszczy na grzywnę 
z zamianą na areszt. Był czynny w przygotowaniu powstania wielkopolskie
go. Następnie powołano go na komisarza Naczelnej Rady Ludowej w Pozna
niu. W 1919 był wiceministrem b. dzielnicy pruskiej. W poważnym stopniu 
przyczynił się do założenia Uniwersytetu Poznańskiego i przemawiał na jego 
inauguracji. Politycznie związał się z Chrześcijańską Demokracją. Na pewien 
czas przeniósł się do Grudziądza i tani zarządzał Spółką Akcyjną, wydającą 
Glos Pomorski i Gazetę Pomorską. Po powrocie do Poznania nie tracił kon
taktu z Pomorzem. Świadczą o tym jego publikacje z tego okresu. W tym 
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też czasie (1922) otrzymał tytuł członka honorowego Tow. Samopomocy Nau
kowej w Inowrocławiu. Po zajęciu Poznania przez hitlerowców organizował 
pomoc uwięzionym działaczom politycznym i naukowcom, ale wkrótce sam 
został aresztowany i stracony pod koniec 1939 r. w Forcie VII. Pozostawił: 
„Dwudziestopięciolecie samodzielnej pracy Księgarni Stefana Knasta" (1920); 
„Duchowa i moralna podstawa oswobodzenia Kujaw Zachodnich" (1936), „Pa
mięci fes. Piotra Wawrzyniaka" (1935). 

J. A l e k s a n d r o w i c z : Materiały do dziejów prasy polskiej w Inowrocławiu. Ziemia 
Kujawska 1963/1, s. 142 ; J. В o s s o w s к i : Zakładnicy miasta Poznania. Przegląd Wiel
kopolski 1946, nr 6; M. D e r e ż y ń s k i : 40 lat w placówce narodowej. Dziennik Ku
jawski 1923, nr 226; J. P o d g ó r e c z n y : Niepospolici ludzie Kujaw i Pomorza. Byd
goszcz 1965. 

Józef Podgóreczny 

ROWIŃSKI STEFAN ROCH (1875—1943) 

Urodzony 10 VIII w Mirkowie, pow. Kępno, jako syn nauczyciela. Uczę
szczał do gimnazjum w Kępnie i Ostrowie Wielkopolskim. W 1899 r. znale
ziono u niego podczas rewizji zakazaną literaturę polityczną, co doprowadzi-
żo do procesu i wyroku skazującego, uniemożliwiając Rowińskiemu zdanie 
matury. Po odsiedzeniu kary w Lipsku odbył praktykę księgarską i drukar
ską. W 1903 r. przejął po Witoldzie Stanisławie Leitgeberze księgarnię z dru
karnią w Ostrowie, a przy nich wydawnictwo Gazety Ostrowskiej. Odtąd 
został jej redaktorem naczelnym aż do zawieszenia pisma w 1921 roku. Na 
redaktorów dobierał Feliksa Kasprzaka, Czesława Kędzierskiego, Jana Szmań-
dę, ks. Arkadiusza Lisieckiego i in. W okresie zaborów działacz społeczny 
i obrońca polskości. Po rewolucji w Niemczech delegat na sejmik dzielnico
wy w Poznaniu w grudniu 1918. Pierwszy burmistrz Ostrowa od 1919, zasłu
żony dla jego rozwoju i odznaczony orderem Polski Odrodzonej. Podczas dru
giej wojny światowej kierował pracami konspiracyjnymi na swoim terenie. 
Zmarł 27 XI1943 w Ostrowie. 

Sprawozdania gimnazjum w Ostrowie; Dziennik Polskiego Sejmu Dzielnicowego w Po
znaniu (s. 102); ks. M. Rospenk: Krótki zarys dziejów m. Ostrowa (1928); Album Dzie
sięciolecia Okręgu Korpusu nr VII (Poznań 1932, s. 173) ; Kurier Poznański 1947 nr 331. 

W. K. 

Wybór i redakcja biogramów: 
CZESŁAW LECHICKI 
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Zeszyty PRASOZNAWCZE 
Kraków 1976 R. XVII, nr 2(68) 

ZBIGNIEW KLEJN 

DZIENNIKARSTWO BUŁGARSKIE 
W ROZWOJU (cz. II) 

RADIO 

Najpotężniejszy do niedawna w Bułgarii środek przekazu — radio, ma 
stosunkowo krótką historię. Chociaż pierwszych prób przesyłania programu 
dokonano jeszcze w 1929 r. na nadajniku amatorskim, to jednak ówczesne 
koła rządzące przez długi czas nie doceniały znaczenia tego nowoczesnego 
środka łączności i propagandy. Zresztą, w kraju tak wówczas ubogim i przy 
ówczesnych cenach radioodbiorników nie miał on szans upowszechnienia. Do
piero w r. 1935 uruchomiony został w miejscowości Wakareł (70 km od Sofii) 
pierwszy profesjonalny nadajnik radiowy o znacznej mocy (100 kW), a wraz 
z nim i regularny program. W następnym roku nadajniki do transmisji pro
gramu stołecznego otrzymały Stara Zagora i Warna. 

Ten, jedyny w kraju, program Sofii dotrwał do końca władzy burżua-
zyjnej. Rząd Frontu Ojczyźnianego, którego premier Kimon Georgiew właś
nie przez radio zapoznał naród rankiem 9 września 1944 z historycznym prze
wrotem w losach Bułgarii, doskonale zdawał sobie sprawę z roli radia, wielu 
zaś dotychczasowych pracowników rozgłośni sofijskiej z entuzjazmem sta
nęło w służbie nowego porządku. Wkrótce zaczęła się też rekonstrukcja po
mieszczeń studyjnych zniszczonych w czasie wojny, a następnie rozbudowa 
bazy technicznej. M. in. radiofonia bułgarska, jako jedna z pierwszych, za
częła już w r. 1948 stosować magnetofonowy zapis programu. 

Specjalizacja programów 

Trzy programy radiowe nadają w sumie 48 godzin na dobę, a z audycja
mi w językach obcych oraz na zagranicę — ok. 80 godzin. Z programów kra
jowych jeden o nazwie „Horyzont" nadawany jest (od 9 września 1974) przez 
pełne 24 godziny, program im. Botewa — 16 godzin, a program „Orfeusz" — 
wyłącznie na UKF — 8 godzin. Według prezesa Komitetu Telewizji i Radia, 

8 — Zeszyty Prasoznawcze 
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Stojanowa (Rabotniczesko Dęło, 7 V1974) przy końcu roku 1974 liczba słu
chaczy radia miała dochodzić w godzinach szczytu do 4,75 min, gdy telewi
dzów — już do ok. 6 min (na 8,6 min ludności Bułgarii). Inne obliczenia, 
oparte na badaniach widowni najpopularniejszych programów telewizyjnych, 
podają jednak niższą liczbę widzów. 

Programy krajowe są wyspecjalizowane. Najstarszy, I program (im. Bo-
tewa), ma przeważnie charakter publicystyczny; jego część muzyczną stano
wi przede wszystkim muzyka ludowa oraz popularna. Zorganizowany w r. 
1971 program „Horyzont" przypomina natomiast typowe radiostacje lokalne 
w USA: dominuje muzyka lekka i młodzieżowa, 'przerywana bardzo krótki
mi (5—10 min.) audycjami informacyjnymi. Również pozostałe typy audycji 
w tym programie cechuje zwarta forma i duża dynamika. W rezultacie jest 
on najchętniej słuchany w całym kraju. Z kolei „Orfeusz" (częściowo nada
wany również stereofonicznie) jest interesującym przykładem programu na 
najwyższym poziomie. Wieczory wypełniają w nim koncerty symfoniczne 
i przedstawienia operowe. Niestety, zasięg tego programu jest na razie nie
wielki (m. in. z powodu małej jeszcze liczby aparatów z zakresem UKF). 

Audycje obcojęzyczne radia bułgarskiego przeznaczone są zarówno dla 
odbiorców krajowych jak i zagranicznych. W ich skład wchodzi codzienna 
(1—2,5 godz.) audycja dla tureckiej grupy narodowościowej, emitowana przez 
niektóre rozgłośnie terenowe, latem zaś specjalny program inforrnacyjno-
muzyczny dla turystów w językach angielskim, francuskim, rosyjskim i nie
mieckim — wprowadzony podobno na życzenie zagranicznych biur turystycz
nych (analogiczne programy nadawane są także po polsku i czesku). 

W ramach audycji dla zagranicy radio Sofia nadaje codziennie w 11 ję
zykach przez 21,5 godz. (w niedzielę — 25 godzin), przy czym największa 
część programów kierowana jest do sąsiednich krajów bałkańskich. Audycje 
te mają spory oddźwięk. Od słuchaczy zagranicznych napływa rocznie ponad 
60 tys. listów, a w niektórych krajach powstały nawet kluby Przyjaciół Buł
garskiego Radia. 

Jaka jest treść radiowych audycji? Cechuje je poszukiwanie nowych 
form i sposobów wyrazu. Przede wszystkim — w dziedzinie publicystyki. 
„Kiedyś mówiliśmy do słuchaczy — stwierdziła zastępca naczelnego re 
daktora redakcji krajów socjalistycznych w Komitecie Telewizji i Radia, 
Dora Christowa, na łamach oficjalnego organu tego Komitetu RTV — z po
zycji nauczycieli stojących za katedrą. Dziś po prostu rozmawiamy". Radio 
ma też na swym koncie wiele ciekawych inicjatyw. Np. „Horyzont" wpro
wadził podsumowanie minionego tygodnia w postaci mikrowywiadów pt. 
„Najważniejsze wydarzenie tygodnia w Twym życiu", zaś specjalne „Dni ra
diowe", czy też „radio-telewizyjne", poświęcone określonym wydarzeniom, 
albo po prostu przekazaniu rytmu jednego zwykłego dnia pracy lub odpo
czynku, wprowadzają' zupełną rewolucję i cechy (zamierzonej) improwizacji 
do utartego już programu ramowego. 

Ogólnie biorąc, radiofonie bułgarska i polska różnią się bardzo od siebie. 
My możemy zazdrościć Bułgarom „Horyzontu" i „Orfeusza". Bułgarzy nie 
mają programu o poziomie, lekkości i intymności naszego programu III. 
Mniejsza jest też w programie radiofonii bułgarskiej liczba słuchowisk (ty
godniowo 4 sztuki dla dorosłych i 1 dla dzieci). Znacznie słabiej reprezento
wane jest poradnictwo i bloki audycji (choć istnieje np. „Radiostacja Mło-
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dość", w założeniu, choć nie w realizacji, zbliżona do emitowanego przed 
laty w Polskim Radio bloku „Popołudnie z młodością"). 

Tak wygląda program centralny. Dochodzą jeszcze programy rozgłośni lo
kalnych. Ich główny czas antenowy to ranek, kiedy spośród rozgłośni cen
tralnych aż do godz. 8 pracuje tylko „Horyzont". Programy lokalne dyspo
nują codziennie 60—80 min. (z tego wieczorem — 10 min.) czasu na antenie. 
Na ich program składają się informacje, reportaże i publicystyka z 3—5 okrę
gów obsługiwanych przez rejonową rozgłośnię oraz audycje kulturalne 
i wstawki muzyczne. 

Radiowęzły — ciekawe doświadczenie 

Jednakże w strukturze programów lokalnych radiofonii bułgarskiej roz
głośnie terenowe nadające bezpośrednio w eter nie odgrywają najważniejszej 
roli. Funkcję tę pełnią w jakimś stopniu radiowęzły, których sieć jest stale 
r ozbud owy wan a. 

Bułgaria ma obecnie ponad 32 tys. km linii radiofonii przewodowej, do 
której podłączonych jest ponad 800 tys. odbiorców indywidualnych (dane 
za rok 1973). Co roku ten typ radiofonii ogarnia kilkadziesiąt nowych wsi, 
dzięki czemu przybywa 20 tys. abonentów. Ponadto instalacje radiowęzłowe 
z własnym programem posiada ponad 3600 fabryk, biur i uspołecznionych 
gospodarstw rolnych. 

Najlepsze programy radiowęzłów zakładowych przekazywane są radiowę
złom miejskim i rejonowym bądź okręgowemu, który nadaje je w progra
mie własnym, transmitowanym na znaczną część okręgu. A tu trzeba dodać, 
że owe radiowęzły zakładowe to nieraz w praktyce całe radiostacje w mi
niaturze. 

Tak np. w hucie Kremikowcy pod Sofią istnieje centralny radiowęzeł, ob
sługiwany przez etatowy zespół dziennikarski, i 11 radiowęzłów wydziało
wych, kierowanych przez aktyw społeczny. Jeden z owego tuzina radio
węzłów — na wydziale wielkich pieców — ma w swojej fonotece 2 tys. zapi
sów muzycznych! 

Radiowęzeł miejski w Warnie nadał w r. 1972 ponad 170 własnych audy
cji, w których wzięło udział ok. 1500 działaczy partyjnych, społecznych i ad
ministracyjnych, pełniących kierownicze funkcje w mieście, wybitnych spe
cjalistów i przodowników pracy. Ścisły aktyw tego radiowęzła liczy 60 osób. 
Na codzienną godzinną audycję składa się publicystyka (prawie wyłącznie 
o tematyce produkcyjnej) i muzyka. 

Jaka jest popularność programów radiowęzłowych? Wydaje się, że duża, 
do czego przyczynia się nadawanie tą drogą komunikatów lokalnych oraz tzw. 
konkretna imienna krytyka lub pochwała, trafiająca w małym środowisku 
na duży społeczny rezonans. Nie zastępują radiowęzły „dużego" radia, nikt 
zresztą na razie nie stawia sobie tego zadania, tym bardziej, że głośniki 
zdolne są odbierać tylko jeden program. Przebudowa sieci na odbiór trzech 
programów (w perspektywie — czterech), wymagałaby całkowitej wymiany 
przewodów, i dokonano jej pewnym zakresie tylko w Sofii, Ple wen i Ruse. 
Tymczasem głównym problemem staje się niedostateczna konserwacja już 
istniejącej sieci i głośników, technicy bowiem zostali przeniesieni do innych 

o* 
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dziedzin telekomunikacji. Przygotowywany obecnie program rozwoju radiofo
nii przewodowej do r. 1990 (który zdecydowanie opowiada się za utrzyma
niem radiowęzłów) rozważyć ma m. in. projekt nadawania programów przez 
sieć telefoniczną. Aparat telefoniczny zainstalowany w jednym z lokali du
żego bloku mieszkalnego obsługiwałby wtedy 8 innych mieszkań pozbawio
nych telefonów za pośrednictwem głośników odbierających program na fa
lach długich. 

Radiowęzły otaczane są szczególną opieką przez lokalne instancje partyj
ne. Praca w radiofonii przewodowej stanowi dla ambitnych i zdolnych ludzi 
niejednokrotnie dobrą szkołę publicystyki radiowej. Stąd też sporo utalen
towanych dziennikarzy zaczynało karierę właśnie w tych najniższych ogni
wach radiofonii. Ogromne doświadczenie Bułgarii w tej dziedzinie skłania 
do refleksji, czy nie zbyt pochopnie i nie zbyt totalnie odżegnaliśmy się 
w terenie od „małego radia". 

TELEWIZJA 

Faktyczne dzieje telewizji bułgarskiej liczą ok. 15 lat. Wprawdzie pro
gram doświadczalny nadano już 1 maja 1954, ale regularne programy za
częto emitować dopiero w 1960 r. Dalsze etapy rozwoju, to pierwsza trans
misja kolorowa przy końcu 1972 r. i wprowadzenie II programu — w r. 1975. 

„Ofensywnie, a nie lemoniadowe" 

Zgodnie z koncepcją kierownictwa telewizji, dominującą rolę spełniają 
w niej programy społeczno-polityczne, które zajmują 60% czasu antenowe
go. Okoliczność tę w następujący sposób uzasadnił wiceprzewodniczący Ko
mitetu Telewizji i Radia Iwan Sławków w wywiadzie dla tygodnika Sofia 
News (1211974): „Telewizja Bułgarska jest jedną z nielicznych w Europie, 
która przywiązuje tak duże znaczenie do programów problemowych. Jest to 
zupełnie naturalne, gdyż widz bułgarski chętniej ogląda programy ofensywne 
na tematy krajowe czy zagraniczne niż jakieś „lemoniadowe" filmy". 

Zgodnie z tym, program telewizji sof i j skie j zawiera szczególnie dużą ilość 
audycji politycznych, a także wychowawczych. W tej ostatniej dziedzinie 
apogeum następuje w niedzielę, kiedy większość programu to lekcje kilku 
języków obcych, filmy popularno-naukowe z serii geograficznej, przyrodni
czej, historii sztuki czy historii cywilizacji. Jest to więc jakby gigantyczny 
uniwersytet powszechny z milionową widownią, zaszczepiający społeczeń
stwu poprzez tę ciągle najatrakcyjniejszą formę przekazu ogromną sumę 
pojęć z kultury ogólnej. 

Programy społeczno-polityczne mają zadanie dwojakie: afirmatywne lub 
krytyczno-mobilizujące. Przykładem klasycznym są tu dwa stałe programy 
powstające w tej samej redakcji: „Koordynaty" — analiza zjawisk pozytyw
nych, oraz „Dialogi" — opracowywane wspólnie z redakcją Rabotniczesko 
Dęło i oparta na listach czytelników krytyka niektórych zjawisk negatyw
nych (np. niewłaściwe wykorzystanie potencjału naukowego, przyczyny wy
syłania anonimowych listów itp.). 
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Jedną z najaktywniejszych w tej dziedzinie (2 razy w tygodniu na ante
nie) jest redakcja „Promień" (do r. 1972 — zwana bardziej oficjalnie „re
dakcją wychowania ipatriotycznego"), koncentrująca się na problematyce 
wychowania obywatelskiego, zwalczania przestępczości oraz popularyzacji 
pracy organów sprawiedliwości i bezpieczeństwa. Oto nazwy niektórych jej 
programów: „Cienie", „Człowiek a prawo", „Z notesu oficera śledczego", „Na 
cichym froncie" (o pracy wywiadu). 

Redakcja śmiało porusza tematy drażliwe, z powodzeniem na ogół uni
ka elementów taniej sensacji, choć może czasem za duży nacisk kładzie 
na dydaktykę, zbyt mało chyba ufając w zdrowy osąd widzów. Jako jeden 
z nielicznych masowych środków przekazu telewizja zajęła się w tych pro
gramach sprawą gwałtów, prostytucji i narkomanii (zjawiska zresztą abso
lutnie marginesowe w tym kraju), pokazała „ustosunkowanych" myśliwych-
kłusowników, zainscenizowała też test na zbadanie gotowości niesienia po
mocy ofiarom wypadku drogowego przez przejeżdżających obok kierowców. 
Silną stroną tych programów jest emocjonalny stosunek ich twórców. Za
stanawia natomiast tendencja do częstego używania ukrytej kamery, pre
zentowania osób wyznających przed kamerą swe przewinienia, ujawniania 
nazwisk i twarzy osób postawionych przez dziennikarzy pod pręgierzem 
opinii publicznej. Stwierdzić jednak wypada, że praktykę tę, częstą kilka 
lat temu, widz spotyka obecnie znacznie rzadziej. 

Skojarzenie tendencji afirmatywnej z krytyczną reprezentował przez kilka 
ostatnich lat comiesięczny program pn. „Trybuna obywatelska". W wydaniu 
bułgarskim było to spotkanie ekipy redaktorów telewizji i gazety Rabotni-
czesko Dęło (jako, że program ten był wspólnie przygotowywany i propagowa
ny) z kolejnym szefem resortu, który przybywał przed kamery w otoczeniu 
wyższych urzędników ministerstwa i podległych zjednoczeń. Pytania, zada
wane przez prowadzącego program, miały na celu umożliwienie przedsta
wienia osiągnięć resortu. Ale jednocześnie pod jego adresem kierowany był 
potok nadesłanych uprzednio pytań, najczęściej krytycznych, a także zapy
tań telefonicznych, napływających w trakcie programu. Jednakże pytania 
„na żywo", których uwzględnienie w toku audycji wymagało wielkiej ope
ratywności, sprawiały wiele trudności prezenterowi. W czasie jednej z „Try
bun" spośród zgłoszonych 120 wykorzystał on zaledwie 3 takie pytania, w kil
ku innych — ani jednego. Niezależnie od wyjaśnień kierownictwa resortu 
w trakcie programu, wiele odpowiedzi na nadesłane pytania publikowało tak
że później Rabotniczesko Delo, a wyjaśnienia bardziej szczegółowe oraz o cha
rakterze interwencyjnym wysyłano pocztą. 

Młody, dynamiczny dziennikarz, który prowadził „Trybunę", starał się to 
czynić w sposób żywy, a poruszane przez niego tematy dotyczyły najczęściej 
powszechnych bolączek społeczeństwa. Wadą programu była chęć objęcia ca
łej wielostronnej działalności resortu, i to zarówno od strony jego osiągnięć 
jak i braków. „Bilansowaniu i perspektywom danej dziedziny — pisał Bylgar-
ski Zurnalist po kilku pierwszych programach — należy poświęcić jak naj
mniej czasu, aby móc go w maksymalnym stopniu zużytkować na odpo
wiedzi. Zasadnicza bowiem część tego programu — to rozmowa, trybuna, moż
ność otrzymania odpowiedzi przez obywateli w trakcie spotkań z kierowni
czymi działaczami". Jednocześnie organ dziennikarzy bułgarskich domagał się, 
by prezenter „Trybuny obywatelskiej" nie godził się z odpowiedziami nie-
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pełnymi lub zaokrąglonymi, a także by nie „adorował" swych gości, bo 
uprzejmości te prawione są kosztem (chodzi tu o czas) widzów lub auto
rów pytań. 

„Trybuna" zakończyła swą działalność po wyczerpaniu listy resortów ma
jących bezpośredni wpływ na stopę życiową ludności. Od kwietnia 1975 na
rodził się na jej miejscu zbliżony program np. „Trybuna okręgów", stano
wiący formę otwartej rozmowy dziennikarzy z kierownictwem partyjnym 
i państwowym poszczególnych okręgów (bułgarski odpowiednik naszego wo
jewództwa), na temat osiągnięć, trudności i perspektyw danego terenu. 

Warto dodać, że telewizja stale gości przed swoimi kamerami kierowni
czych działaczy politycznych. Tak np. przed I Krajową Konferencją Partyj
ną wiosną 1974 wystąpiło na małym ekranie ponad 300 osobistości — członków 
КС BPK, posłów do Zgromadzenia Ludowego, ministrów itp. 

Część programów publicystycznych realizowana jest za pośrednictwem 
dzienników, a właściwie centralnego dziennika wieczornego „W kraju i na 
świecie". Jest to program bardzo popularny, skupiający zazwyczaj przy ekra
nach 3—4 min ludzi. Szczególnie żywe są wydania sobotnie i niedzielne. W so
botę dziennik ten nosi nazwę „Panorama" i ma prezentować poprzez różne 
wypowiedzi dziennikarzy i specjalistów serię komentarzy o najważniejszych 
wydarzeniach upływającego tygodnia. Emisja niedzielna „24 godziny" ma lżej
szy charakter, znaczny jest tu udział sportu, a nawet trafiają się filmowe 
„michałki" z zagranicy. Oba te programy prowadzone są przez dwie różne 
pary dziennikarzy-prezenterów, którzy czynią to przeważnie w formie bez
pośredniej wymiany zdań, poprzedzającej wejścia do nowego tematu. Dzien
niki te posługują się również zręcznym chwytem psychologicznym, sugerują
cym najwyższą aktualność informacji. Na kilka minut łączą się ze specjal
nie urządzonym studiem telewizyjnym w BTA, skąd redaktor dyżurny tej 
agencji streszcza „na gorąco" i komentuje napływające depesze. Odbywa się 
to na tle ogromnej hali dalekopisów i przy ich monotonnym szumie. 

Ciekawy ten -skądinąd pomysł nie może jednak w pełni zastąpić dosta
tecznej liczby niezbędnych map, plansz i wykresów, którymi inne telewizje 
ilustrują bieżące informacje, ani też aktualnego materiału filmowego. Serwis 
bieżący, otrzymywany głównie za pośrednictwem „Interwizji", dociera na 
ekrany z dużym opóźnieniem, właśni zaś korespondenci dość rzadko posłu
gują się kamerą. 

Najliczniejszy punkt korespondentów telewizji bułgarskiej znajduje się 
w Moskwie. Zadania jego, począwszy od r. 1973, poważnie wzrosły. Poprzed
nio (od 1966 r.) w każdy piątek Sofia transmitowała w całości I program te
lewizji moskiewskiej. Program ten był owego dnia zestawiany przez redak
torów radzieckich szczególnie różnorodnie: znajdował się w nim teatr i do
bry film oraz estrada satyryczna, pozycje historyczne i komentarze poli
tyczne. 

Zmiana, wprowadzona w telewizji bułgarskiej w 1973 г., polega na likwi
dacji bezpośrednich transmisji programów z Moskwy (z wyjątkiem central
nego dziennika wieczornego „Wremia"), albowiem stwierdzono — według 
opublikowanego komunikatu — iż nie są one przyswajane przez społeczeń
stwo z powodu braku dostatecznej znajomości języka rosyjskiego. Zamia-t 
więc bezpośredniej transmisji, w piątki (a także i w inne dni) pojawiać się 
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będą programy wyłowione przez ekipę bułgarską nie z jednego, lecz z czte
rech programów moskiewskich, a także z archiwum filmowego telewizji ra
dzieckiej. Punkt korespondencki opatruje je w dubbingi bułgarskie (dubbing 
jest powszechnie stosowany w bułgarskim kinie i telewizji), czasem w ko
mentarz. 

Programy publicystyczne telewizji bułgarskiej są stale udoskonalane, czę
sto jednak znajdują się pod obstrzałem krytyki. Od lat zarzuca się telewizji 
nadmiar reżyserii, a szczególnie odczytywanie rozmów, wywiadów czy ca
łych dyskusji z kartek, który to fakt bezlitośnie demaskuje kamera. 

Po godz. 21 

W dziedzinie kultury najpopularniejszymi programami są spektakle tea
tralne i filmowe oraz programy dziecięce. Teatr Telewizji powstał dopiero 
w 1963 r. Jego popularność (niektóre statystyki podają, że przedstawienia 
teatralne — emitowane mniej więcej raz na tydzień, w poniedziałki — oglą
da 98,8% widzów) wynika przede wszystkim z udziału znakomitych aktorów 
bułgarskich. 

Co roku teatr ten daje ok. 35—40 premier (w tym 40% autorów bułgar
skich, 35% — rosyjskich i radzieckich, 10% — autorów innych krajów socja
listycznych, a na resztę składają się autorzy klasyczni i zachodni), co wraz 
z powtórkami daje 60—70 programów. Tak np. w r. 1974 wystawiono ck. 40 
nowych sztuk (w tym 25 bułgarskich) i prawie 30 powtórek. 

Wśród scen Teatru Telewizji największe zainteresowanie budzi „Teatr X" 
(powstały w listopadzie 1968). Zgodnie z koncepcją ma on być teatrem sztuki 
politycznej, zaangażowanej w walce z dywersją ideologiczną. Jest to scena 
sensacji, biorąca przede wszystkim na warsztat problemy wywiadu czy me
chanizmu władzy w społeczeństwie burżuazyjnym, nie stroniąca jednak tak
że np. od zagadnień przestępczości wśród młodzieży. Niekiedy (spektakle zre
sztą są rzadkie, przeciętnie co 6—8 tygodni) grane są tu także sztuki Sime-
nona i Andrzeja Zbycha. 

„Południki Teatralne" — to nazwa innej sceny, prezentującej utrwalone 
na taśmie spektakle zagranicznych teatrów telewizji. Dramaturgia zachodnia 
na tej scenie, jak i na pozostałych (np. „Teatry obce" — spektakle teatrów 
sofijskich i prowincjonalnych) również reprezentuje teatr walczący, dema
skujący kapitalizm. Klasyka światowa ma wyodrębnioną „Scenę stulecia". 

Dodatkowych możliwości wzbogacenia programu dostarczają programy 
filmowe oraz wymiana materiałów i współpraca z innymi telewizjami. Roz
winięta jest np. taka współpraca ze Związkiem Radzieckim, z którym wspól
nie przygotowuje się programy poświęcone ZSRR i Bułgarii (m. in. planuje 
się nakręcenie wieloseryjnego filmu o bułgarskim generale Zaimowie) i z Wło
chami (wspólny 7-częściowy film telewizyjny o wielkich lekarzach w reży
serii A. d'Alessandro). Sporą część programu wypełniają także sztuki nade
słane na Międzynarodowy Festiwal Teatrów Telewizyjnych w Sofii. 

Telewizja stosunkowo niedawno stała się codziennym gościem w bułgar
skim domu. Stąd też zafascynowanie szklanym ekranem jest w tym kraju 
dość duże. Zasiadają przed nim nie tylko dorośli, ale przede wszystkim — 
dzieci. Według przeprowadzonego w r. 1973 sondażu Centrum Higieny w So-
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fii, ponad połowa uczniów IV klas, a więc dziesięciolatków, ogląda telewizję 
późnym wieczorem, co najmniej dwie godziny po godzinie 20. Jak alar
mują lekarze, nawet 10—15 procent przedszkolaków ogląda telewizję do koń
ca programu. 

Lekarze alarmują, ale redaktorzy programowi przyglądają się uważnie te
mu zainteresowaniu, wyciągając wniosek, że dzieci chcą, aby odnosić się do 
nich jak do ludzi dorosłych. Skutkiem tej m. in. obserwacji narodziły się 
próby programów publicystycznych dla dzieci (np. wydarzenia międzynaro
dowe komentował dla nich popularny wśród dzieci Nikołaj Konakcziew). 

Największą jednak widownię dziecięcą (i nie tylko dziecięcą) skupia naj
starszy chyba w ogóle w bułgarskiej telewizji program „Dobranoc, dzieci!", 
nadawany codziennie tuż przed dziennikiem. Stosuje on wszystkie możliwe 
rodzaje i formy inscenizacji — z lalkami, żywymi aktorami i z udziałem ry
sownika. Są tam wiersze, piosenki, opowiastki oraz bardzo lubiany „Sklep 
z bajkami" całego świata. Zaprasza się też popularnych autorów książek dla 
dzieci. Program ten jest jedną z najmocniejszych stron bułgarskiej telewizji. 

Zastanawiają niepowodzenia innych pozycji, sprawdzonych i cieszących 
się dużą popularnością w zagranicznych telewizjach. Np. teleturnieje, tu mało 
interesujące, ze zbyt wyraźnym celem dydaktycznym, z małym marginesem 
na improwizację, co przecież dodaje im zawsze tyle uroku, wreszcie — po
zbawione elementu określonego hazardu. Albo np. „Magazyn dla kobiet" — 
zresztą dość ambitny, ale zbyt ogólnikowy, mający przy tym tylko 15 min. 
czasu. 

Natomiast, być może z powodu wrodzonych Bułgarom zamiłowań, muzyka 
zajmuje w telewizji dużo miejsca. O ile np. teatr dysponuje rocznie maksi
mum 75 spektaklami, to w ciągu 16 miesięcy (cały r. 1973 i pierwsze cztery 
miesiące 1974) nadano 298 programów muzyki symfonicznej i operowej, 247 — 
muzyki ludowej i 162 programy rozrywkowe (zajmujące w sumie więcej go
dzin niż muzyka ludowa, chociaż ta ostatnia jest szeroko lansowana w radio 
jak i w TV). 

Co z programu telewizyjnego uważane jest w Bułgarii za najciekawsze, 
najpopularniejsze? Szef telewizji w wypowiedzi dla Rabotniczesko Dęło (9.XI. 
1974) stwierdził, że po filmach i teatrze — publicystyka o charakterze inter
wencyjnym (np. „Trybuna obywatelska", „Człowiek i prawo" itp.) Inni auto
rzy wstawiają do czołówki najchętniej oglądanych programów dziennik wie
czorny oraz „Dobranoc, dzieci!". 

A najpopularniejsi ludzie telewizji? Bezsprzecznie najwybitniejszą „gwiaz
dą" jest na małym ekranie Brygita Czołakowa, której kariera i sposób bycia 
przed kamerą w uderzający sposób przywodzi na myśl telewizyjne dzieje 
naszej Ireny Dziedzic. Zaczynająca jako spikerka, stopniowo podjęła się re
dagowania i samodzielnego organizowania własnych programów. Jej specjal
nością są wywiady, które prowadzi swobodnie, kulturalnie, taktownie, z pew
ną nutką intymności. Jest przy tym kobietą o zwracającej uwagę aparycji. 
Stale przygotowuje cotygodniowy przegląd programu nadchodzącego tygod
nia („Obiektyw TV"), który stał się jedną z najbardziej popularnych pozycji 
dzięki wprowadzeniu przez Czołakowa szeregu mikrowywiadów z twórcami 
lub uczestnikami zapowiadanych emisji, a także dzięki wstawkom scenicz
nym i filmowym. Obecnie „Obiektyw" rozrósł się do programu półgodzin
nego, a czasem i dłuższego, ale nikt z tego powodu nie podnosi protestu. 
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Ze spikerek wielką sympatię zyskała Ani Conewa, mająca już za sobą 
14 lat pracy w telewizji, wygrała bowiem pierwszy bułgarski konkurs na 
spikerki telewizyjne. Dłuższa nieobecność tej spikerki na ekranie, a więc 
w domach milionów widzów, wywołuje lawinę listów pełnych troski o jej losy 
i zdrowie. 

Ta codzienna obecność popularnych postaci nie zawsze przebiega bez pro
blemów. Przed kilku laty zaczęto wytykać spikerkom zbyt wielką kokiete-
ryjność, zbyt ekstrawaganckie toalety i pompatyczne (a przy tym raczej już 
niemodne) fryzury. W tej dziedzinie krytyka pod adresem telewizji odniosła 
niemal natychmiastowy skutek. 

Niezależnie od różnic w ocenie wielkości widowni telewizyjnej (od 1 po 
6 i więcej milionów osób na jeden program) jest to ogromna liczba widzów. 
Pierwszy program (w r. 1974 liczący 73—76 godz. na tydzień, z tego 30% 
w kolorze) nadawany jest w dwóch odcinkach: porannym, od godz. 10—13 
i wieczornym, zaczynającym się mniej więcej w godz. 17—18 i trwającym 
(mimo niektórych protestów, powołujących się na nawyk Bułgara do wczes
nego wstawania i kładzenia się spać) aż do 22.30 czy nawet do 23.30. Na te 
późniejsze godziny przypadają zazwyczaj programy teatralne, filmowe i estra
dowe. Natomiast w okresie między godz. 19 a 21, uznanym za optymalny czas 
oglądania, nadawane są programy publicystyczne i dziennik wieczorny. Go
dziny wcześniejsze to programy dla młodzieży, szkół i nauczycieli, powtarza
ne także zresztą w odcinku porannym. 

Zaczyna się ten odcinek — i jest to osobliwość telewizji bułgarskiej — od 
powtórzenia z wideozapisu dziennika wieczornego z poprzedniego dnia w ca
łości, łącznie z zapowiedzią pogody, która w zestawieniu z widoczną już za 
oknem rzeczywistością nieraz oddaje raczej złą przysługę meteorologom. 
W tym odcinku programu spotyka się także wiele innych pozycji, przezna
czonych w zasadzie dla programu wieczornego, bardzo znaczną bowiem część 
swych programów telewizja bułgarska nadaje dwu-, a nawet kilkakrotnie. 

Perspektywy i oceny 

Trzeba przy tym pamiętać, że bułgarska TV napotyka wiele trudności. Do
piero niedawno oddano do użytku kilkunastopiętrowy gmach redakcji, nadal 
jednak odczuwa się brak studiów (kompensowany w pewnym stopniu wyko
rzystaniem bazy miasteczka filmowego w Sofii), nowoczesnej aparatury, kolo
rowej taśmy itd. Specyficzne warunki kraju (góry i kotliny) utrudniają do
tarcie obrazu do znacznych jeszcze skupisk ludności (20°/o ludności znajduje 
się na razie poza zasięgiem telewizji). 

Ma się to zmienić zasadniczo po wybudowaniu w Sofii na obszarze 22 ha 
Krajowego^ Centrum Radia i Telewizji z licznymi studiami, całymi blokami 
dla produkcji filmów telewizyjnych, programów estradowych oraz dla przy
gotowania i emisji programu informacyjno-publicystycznego. 

Przy końcu 1975, uruchomiono II program TV na falach decymetrowych. 
Jest on na razie nadawany 3 razy w tygodniu i odbierany głównie w sto
licy i w niektórych większych ośrodkach. Ustalono już wstępnie, że w latach 
1983—1993 budowana będzie baza techniczna dla III programu telewizji. 
W tym czasie kraj dysponować będzie także czterema programami radiowymi 
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oraz rozbudowaną siecią rejonowych ośrodków radio-telewizyjnych (obecnie 
istnieją one tylko w Płowdiwie, Warnie i Ruse), jak również niektórymi od
rębnymi studiami telewizyjnymi. 

Cechą szczególną organizacji radia i telewizji w Bułgarii jest maksymalna 
integracja tych dwóch masowych środków przekazu. We wspomnianym już 
np. Krajowym Centrum RTV zostanie zjednoczonych szereg odrębnych dotąd 
ogniw radia i telewizji: kierownictwa redakcji, otrzymywanie i obróbka in
formacji, archiwa, dokumentacja, a także niektóre studia, umożliwiające na
dawanie programów z udziałem publiczności. 
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WIADOMOŚCI ZAGRANICZNE 
W PRASIE MALEZJI* 

Malezja ma 19 dzienników — osiem w języku chińskim, cztery w angiel
skim, trzy w malajskim, dwa w tamilskim i dwa w języku pendżabskim. Czy
telnictwo dzienników krajowych odpowiada w przybliżeniu etnicznemu po
działowi Malezji, podczas gdy czytelnictwo dzienników wydawanych w języ
ku angielskim stanowi przekrój tego podziału. Stąd interesujące było pozna
nie, jak różne dzienniki dostarczały wiadomości zagranicznych swym wyraźnie 
oddzielonym kręgom czytelników. 

Rozpoczęliśmy badania od kilku hipotez: 
1. Dzienniki w języku angielskim zawierają więcej wiadomości zagranicznych 

niż dzienniki krajowe. (Ta hipoteza opierała się na założeniu, że czytelnicy 
dzienników wydawanych w języku angielskim mają wyższe wykształcenie 
i większe zainteresowanie sprawami międzynarodowymi niż inni.) 

2. Dzienniki, ogólnie biorąc, większy nacisk kładą na wiadomości z Azji, niż 
z innych rejonów świata. 

3. Supermocarstwa są obdarzane większą uwagą niż inne państwa. 
4. Chińskie gazety podkreślają wiadomości z chińskiego świata, podczas gdy 

dzienniki w języku tamilskim kładą nacisk na informacje z krajów hin
duskich *. 

Próba 

Z powodu ograniczeń językowych i braku sił wykonawczych zmuszeni by
liśmy wyłączyć z opisywanych badań dziewięć dzienników. Tylko jeden chiń
ski dziennik, Nanyang Siang Pau, który utrzymuje, że ma największe czy-

*) Niniejsza analiza zawartości została wykonana pod kierownictwem autora przez dzie
sięciu słuchaczy uczęszczających na prowadzony przez niego Wyższy Kurs Dziennikar
ski: Shanjoy Roy Choudhury (New Straits Times); Chew S wee Leng (The Malay Mail); 
Liew Yean Woh (The Star) ; Margaret Madrigal (The Straits Echo) ; Nor Aziah Yahaya 
(Utusan Melayu) ; Susan Pang Рек Wan (Utusan Malaysia) ; Mangaiyarkarasi Manickam 
(Berita Harian) ; Shandha Kesavapillay (Tamil Nesan) ; Vijaya Kauri Thangavellu (Tamil 
Malar); Fok Seong Tuck (Nanyang Siang Pau). 
1 Z dziewięciu milionów ludzi zamieszkujących Malezję 35% jest pochodzenia chińskie
go a 11% pochodzenia hinduskiego. Istnieje powszechne przekonanie, że niektórzy oby
watele Malezji ciągle jeszcze uważają za swą ojczyznę inne niż Malezja kraje. 
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telnictwo w Malezji, został włączony do badań. Oba penżabskie dzienniki 
pominięto w badaniach. 

Badania nie obejmowały wydań niedzielnych. Próba losowa (w miesięcz
nych warstwach) dwunastu egzemplarzy każdego z 10 wybranych dzienni
ków Obejmowała roczny okres od listopada 1973 do października 1974. Uwa
żamy, że ta wielkość próby jest wystarczająca dla uogólnień2. 

Wyniki 

Dane z tabeli 1 wskazują, że dzienniki w języku angielskim, ogólnie bio
rąc, zawierają znaczną ilość informacji zagranicznych. Zarówno w katego
riach rozmiarów powierzchni (cali), jak i odsetków ogółu informacji (news-
hole). Z wyjątkiem Malay Mail, inne gazety wydawane w języku angielskim 
poświęcały 35 do 39°/o swojej całej powierzchni informacyjnej na wiadomości 
zagraniczne. Jest to wysoki odsetek w porównaniu do zawartości wiadomo
ści zagranicznych w dziennikach wychodzących w Stanach Zjednoczonych, 
Kanadzie czy gdziekolwiek indziej. Badania kilku amerykańskich dzienników 
wykazały, że dzienniki te poświęcały 8 do 11% powierzchni informacyjnej 
na wiadomości zagraniczne, podczas gdy kanadyjskie dzienniki poświęcały 
im 22 do 26% (powierzchni)3. Główny dziennik w Sri Lanka wydawany 
w języku angielskim, Ceylon Daily News, poświęcał 24% swej powierzchni 
informacyjnej na wiadomości zagraniczne, podczas gdy taiwański dziennik 
Central Daily News poświęcał im 14% powierzchni4. 

Ogólnie, spośród dzienników malezyjskich tylko publikowane w języku 
malajskim nie dają zdecydowanego pierwszeństwa wiadomościom zagranicz
nym. Gazety te poświęcają 15 do 18°/o powierzchni informacyjnej na wiado
mości zagraniczne. 

W kategoriach centymetrów (cali) szpalty, największa ilość zagranicznych 
wiadomości została opublikowana w wydawanym w języku chińskim dzien
niku Nanyang Siang Pau, który jednakże miał piątą rangę w kategoriach 
odsetków. Prawie 38% zagranicznych informacji odnosiło się jednak do są-
siednego chińskiego miasta-państwa, Singapuru. 

Dziennik w języku tamilskim, Tamil Malar, poświęcał prawie połowę swej 
powierzchni informacyjnej na wiadomości zagraniczne. Ponad 53% tych wia
domości dotyczyło Indii. 

Tym samym nasza pierwsza hipoteza zyskała potwierdzenie w analizie. 
Malezyjskie gazety, z wyjątkiem The Star i Malay Mail kładą nacisk na 

wiadomości raczej z Azji i Oceanii niż z innych obszarów świata (tabela 2). 
Ponad 70% wiadomości zagranicznych w gazetach wychodzących w ję

zyku tamilskim pochodziło z Azji i Oceanii, podczas gdy wszystkie dziennikî 
w języku malajskim przynosiły ponad 40% wiadomości zagranicznych z tego 
rejonu. Tak samo przedstawia się sytuacja w przypadku Nanyang Siang Pau. 

Spośród gazet wychodzących w języku angielskim, New Straits Times pod
kreślał wiadomości z Azji i Oceanii, podczas gdy w Straits Echo Europa 
2 Por. Guido H. S t e m p e l III: Sample size for classifying subject matter in dailies. 
Journalism Quarterly vol. 29 (1952), s. 333—334. 
»Por. Jim A. H a r t : The flow of international news into Ohio. Journalism Quarterly 
vol. 38 (1961), s. 541—543; The flow of news between the United States and Canada, 
Journalism Quarterly vol. 40 (1963), s. 70—74. 
* Han С L i u , Shelton A. G u n a r a t n e : Foreign news in two Asian dailies. Gazette 
vol. XVTII (1972), s. 37—41. 
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Tab. 1. Rozmiar wiadomości zagranicznych 

Dzienniki 

ANGIELSKIE 
New Straits Times 

Malay Mail 

The Star 

Straits Echo 

W JĘZ. MALAJSKIM 
Utusan Melayu (Jawi) 

Utusan Malaysia (Rumi) 

Berita Harian (Rumi) 

TAMILSKIE 
Tamil Nesan 

Tamil Malar 

CHIŃSKI 
Nanyang Siang Pau 

Powierzchnia 
informacyjna*) 

(w calach) 

22 900.4 
(1 908,4) 
13 372 
(1 114,3) 

21284 
(1 773.7) 
17 803,2 
(1 483,6) 

17 141,1 
(1 428,4) 

21 242,5 
(1 770,2) 
17 832,3 
(1 486) 

29 636,4 
(2 469,1) 
12 775 
(1 064,6) 

31 277,0 
(2 606,4) 

Zawartość 
wiadomości 

zagraniczn.*) 
(w calach) 

7 950,5 
(662,5) 

3 342 
(278,5) 

8 045,5 
(670,5) 

6 869,8 
(572,5) 

2 483,8 
(207) 

3 488,0 
(290.7) 

3 259,3 
(271.6) 

3 668,6 
(305,7) 

6 325 
(527,1) 

8 306,3 
(692,2) 

Ranga 

3 

7 

2 

4 

10 

8 

9 

6 

5 

1 

% 

34,7 

24,9 

37,8 

38,6 

14,5 

16,4 

18,3 

12,4 

49,5 

26,6 

Ranga 

4 

6 

3 

2 

9 

8 

7 

10 

1 

5 

*) Liczby w nawiasach wskazują odpowiednią przeciętną powierzchnię informacyjną 
i przeciętną zawartość wiadomości zagranicznych. 

Tab. 2. Odsetek wiadomości zagranicznych wg rejonów świata 

Rejon świata 

Afryka 

Azja i Oceania 

Europa 
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Płn. i Płd. Ameryka 
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konkurowała z Azją i Oceanią o dominację w wiadomościach zagranicznych. 
Europa zajmowała pierwsze miejsce w pozostałych dwóch dziennikach w ję
zyku angielskim, w których też niemal równorzędne drugie miejsce przy
padło Azji i obu Amerykom. 

W dziennikach w języku malajskim drugie miejsce zajmowały wiadomo
ści z Bliskiego Wschodu, w przeciwieństwie do gazet w języku angielskim 
i Nanyang Siang Pau, 

We wszystkich gazetach najmniej uwagi poświęcano Afryce. 
Tym samym nasza druga hipoteza zyskała potwierdzenie w analizie. 
Wyniki wskazują także, iż wszystkie dzienniki, z wyjątkiem Utusan Ma

laysia dały pierwsze lub drugie miejsce wiadomościom ze Stanów Zjedno
czonych (tabela 3). Na wiadomości ze Związku Radzieckiego dzienniki nie 
kładły zbyt wielkiego nacisku, a Utusan Melayu i Tamil Nesan poświęciły 
im nawet mniej niż jeden procent powierzchni wiadomości zagranicznych. 

Większy nacisk na Chiny niż na Związek Radziecki kładły gazety w języ
ku malajskim, New Straits Times i Nanyang Siang Pau. W innych gazetach 
niemal równą wagę przywiązywano do wiadomości z obu tych krajów. 

Prawie wszystkie gazety, z wyjątkiem Tamil Malar i Utusan Malaysia da
wały bardzo wyraźne pierwszeństwo wiadomościom z Wielkiej Brytanii. Jest 
to zrozumiałe, zważywszy niezbyt odległą przeszłość Malezji jako brytyjskiej 
kolonii. 

Wszystkie gazety, z wyjątkiem Tamil Malar, poświęcały Japonii więcej niż 
jeden procent swoich wiadomości zagranicznych, a cztery gazety dały jej 
stosunkowo wyższą lokatę. 

Z wyjątkiem gazet w języku tamilskim, pozostałe poświęcały wiele uwagi 
sąsiedniemu Singapurowi, który był kiedyś częścią Malezji. W Nanyang Siang 
Pau zajął on 38% wiadomości zagranicznych. 

Podczas gdy wszystkie dzienniki zwracały baczną uwagę na Indie, to w Ta
mil Nesan i w Tamil Malar na Indie przypadło aż około 50% wiadomości 
zagranicznych. 

Również interesujące jest to, że dzienniki w języku malajskim stosunko
wo wiele uwagi poświęciły Indonezji i Egiptowi. Gazety w języku angiel
skim stosunkowo wiele uwagi poświęciły RFN. 

Nasza trzecia hipoteza, że prasa poświęca więcej uwagi supermocarstwom 
niż innym krajom, nie znalazła potwierdzenia w analizie. Jedynie Stany Zjed
noczone prasa istotnie obdarzała bardzo wielką uwagą. 

Czwarta hipoteza znalazła potwierdzenie w analizie jednego dziennika chiń
skiego i dwóch tamilskich. Nanyang Siang Pau poświęcił 44% wiadomości 
zagranicznych informacjom z: Taiwanu (0,9%), Hong Kongu (1,2%), Chin 
(4,4%) i Singapuru (37,6%). Tamil Nesan poświęcił 52% wiadomości zagranicz
nych informacjom z krajów hinduskich, podczas gdy Tamil Malar poświęcił 
im 64%, a przeważający udział w tych informacjach (odpowiednio 48,7 i 53,3%) 
miały Indie. 

Analiza pokazała również, że malezyjskie dzienniki czerpią swe wiado
mości zagraniczne głównie z agencji Reutera, a w dalszej kolejności z dwóch 
amerykańskich agencji informacyjnych — AP i UPI. Większość gazet korzy
sta także z krajowej agencji informacyjnej — Bernama i francuskiej AFP. 

Z indonezyjskiej agencji informacyjnej Antara korzysta gazeta Utusan, 
podczas gdy jeden czy dwa dzienniki w różny sposób wykorzystują kilka 
innych służb informacyjnych. 
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Tab. 3. Zestawienie krajów występujących w dziennikach Malezji 

Kraje, 
których wiadomości 

dotyczą 

Arabia Saudyjska 
Algieria 
Aus t ra l ia 
Aus t r ia 
Bangladesz 
Boliwia 
BTazylia 
B u r m a 
Chiny 
Cypr 
Et iopia 
Fi l ipiny 
F ranc ja 
Hiszpania 
Holandia 
H o n d u r a s 
Hong Kong 
Indie 
Indonezja 
I r a n 
I r a k 
Izrael 
Japon ia 
Kambodża 
K a n a d a 
Korea Płd. 
L iban 
Libia 
Norwegia 
NRD 
Pak i s t an 
Por tuga l ia 
Rep. Płd. Afryki 
RFN 
Singapur 
Sri Lanka 
Syr ia 
Szwajcaria 
Szwecja 
Taj landia 
Egipt 
Wielka Bry tan ia 
USA 
Wietnam Płd. 
Włochy 
ZSRR 
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19,7(1) 
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Tab. 4. Odsetek wiadomości zagranicznych wg źródeł 

Źródło 

Reu te r 
Associated Press (AP) 
United P res s In te rna t iona l (UPI) 
Agence F rance -P re s se (AFP) 
B e r m a n a 
An ta ra 
P r e s s Trus t of India (PTI) 
TASS 
Depth News 
Gemini 
New York Times 
Chris t ian Science Moni tor 
OFNS 
NANA 
ASIA-F 
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Największy odsetek wiadomości zagranicznych w dziennikach Malezji po
jawiał się na specjalnie poświęconym tym informacjom stronach. Na przy
kład Nanyang Siang Pau ma dwie strony przeznaczone na wiadomości z Sin
gapuru, Tamil Malar i Tamil Nesan mają każda po jednej stronie na wiado
mości z Indii. Gazety nie publikują zbyt wielu wiadomości zagranicznych na 
pierwszej stronie, z wyjątkiem dwóch przypadków: Nanyang Siang Pau 
(22,8%) i Berita Harian (21,4%). Zawartość wiadomości zagranicznych na 
pierwszej stronie przedstawia się następująco: Utusan Melayu 12,3%; Malay 
Mail i r%; Utusan Malaysia 10,9%; New Straits Times 10,7%; Tamil Nesan 
9,9%; Straits Echo 7,7%; Tamil Malar 6%; The Star 2,6%. 

Ponad 65% wiadomości zagranicznych publikowanych w każdym dzienniku 
z wyjątkiem trzech angielskich (Malay Mail, Straits Echo i The Star) umie
ścić można w kategorii informacji prostych. Na teksty „human interest" kładą 
nacisk: Malay Mail (47,8%), Straits Echo (31,8%), The Star (26,7%). Berita 
Harian (25,3%), oraz Utusan Melayu (21,9%). 

Na komentarz kładą nacisk: Utusan Malaysia (29,6%), Straits Echo (28%), 
New Straits Times (23,6%) oraz Tamil Malar (23,3%). 

Tłumaczył Andrzej Rusinek 
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UNOWOCZEŚNIENIE 
STRUKTURY REDAKCJI 

Bolesław G a r l i c k i . ORGANI
ZACJA PRACY REDAKCJI 
DZIENNIKA. Uniwersytet Jagiel
loński — Instytut Filologii Pol
skiej — Podyplomowe Studium 
Dziennikarskie, Kraków 1975. 
S. 166. 

Organizacja pracy redakcji i jej we
wnętrzne struktury niezwykle rzad
ko bywają tematem opracowań pra-
soznawczych. Przyczyn takiego stanu 
rzeczy jest wiele. Należy do nich na 
pewno zadawnione, tradycyjne prze
świadczenie, że prasa jest klasycz
nym przykładem wszelkich indywi-
dualizmów i jako jeden z ostatnich 
bastionów broni się przed jakimkol
wiek najlepszym nawet schematem. 
Z pewnością zniechęca także teorety
ków na całym świecie brak szansy 
wylansowania jednolitego wzorca or
ganizacyjnego, możliwego do przyję
cia w ponadnarodowej skali — wia
domo przecież, że nie tylko co kraj 
to obyczaj, ale i co redakcja to róż
ne funkcjonują rozwiązania. 

Wymienione powody obciążają wi
ną obiekt zainteresowania, ale przy
czyny nie są jednostronne. U pod
staw dystansowania się prasoznaw-
ców od strukturalnej tematyki leży 
zapewne fakt, że tylko nieliczni re
krutują się z zawodowej kadry dzien
nikarskiej. O organizacji pracy re
dakcji mówić może tylko praktyk, 
który zetknął się na co dzień z wa
riantami modeli strukturalnych. Czy
stej teorii nie da się tutaj zastoso
wać, przydatność opracowań nie o-
partych o realia jest znikoma. Redak
cje są organizmami tak specyficzny
mi, że nie da się ich podporządko
wać ogólnym założeniom. Można na
tomiast i należy — jak czyni to au

tor — adaptować częściowo wskazów
ki dotyczące organizacji przedsię
biorstw w ogóle do nietypowej sy
tuacji w prasie, można ustalać kie
runkowe wzory rozwiązań. Do jakie
go stopnia ten ograniczony zabieg 
ma szanse spełnienia funkcji popraw
czych — wykaże przyszłość. W każ
dym razie przeprowadzona przez au
tora rekapitulacja złożonego obrazu 
struktur organizacyjnych redakcji 
polskich gazet służy dobrej sprawie. 
Tym mianem określam przede wszy
stkim unaocznienie istniejących do
wolności i sugestie likwidacji łamań
ców organizacyjnych, wprowadza
nych niekiedy na skutek braku ba
rier ochronnych w oparciu o „myśl 
koncepcyjną" ro tu jacy eh kierownictw 
poszczególnych zespołów. Sporo śla
dów podobnych zabiegów odnaleźć 
można na drodze, którą twórca opra
cowania dąży wytrwale ku końco
wym wnioskom. 

Bolesław Garlicki, prasoznawca i 
dziennikarz zarazem, może poruszać 
się pewnie po wybranej tematyce, nie 
grożą mu niebezpieczeństwa uprosz
czeń, teoretyzowania, pominięcia istot
nych składników zagadnienia. Kon
struuje swą pracę — w sposób wi
doczny — w oparciu o te dwie pod
stawy: naukę i praktykę zawodową. 
Wskazuje na to cały układ książki 
od wprowadzających rozważań nad 
modelem teoretycznym, poprzez roz
działy opisowe odzwierciedlające ist
niejący stan rzeczy, puentowane je
dynie krótkimi ocenami o charakte
rze głównie krytycznym, aż po część 
końcową poświęconą perspektywom 
i syntezie uogólniającej. 

Wprowadzenie do tematu, ekspozy
cja teoretyczna pozostaje poza dys
kusją. Znajdujemy tu elementy pod
stawowych pojęć z zakresu organiza
cji pracy, które mogą znaleźć zasto
sowanie w redakcjach. Credo autor
skie zawarte w rozważaniach nad 
modelem pozwala też zorientować się 
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w usystematyzowaniu zagadnień, me
todzie konstruowania pracy, procedu
rze postępowania przyjętej do badań. 
Stanowi zapowiedź krytycznego spoj
rzenia na sytuację w redakcjach kra
jowych, istniejące braki, niekonse
kwencje i ich negatywne skutki. 

Część zasadnicza, praktyczna i ana
lityczna zarazem, to przytłaczająca 
większość pracy, niemal wszystkie jej 
rozdziały poświęcone kolejno: redak
cji jako zespołowi produkcyjno-twór-
czemu, działalności redakcji w oto
czeniu społecznym, działom jako ka
nałom informacji, strukturze we
wnętrznej działów, redagowaniu jako 
procesowi selekcji i mechanizmom 
koordynacji. Stanowi ona — suma
rycznie — kontekst stosowanych zwy
czajowo wzorców. Rekapitulacja ta 
nabiera . dodatkowych walorów w 
oczach praktyka, który odnajdzie w 
niej własne doświadczenia i odczucia, 
oceny punktujące autentycznie słabe 
punkty przyjętych modeli. Nie brak 
tu również stwierdzeń związanych z 
zagadnieniami organizacji pracy w 
zespołach redakcyjnych, lecz wykra
czających poza nie. Myślę пр. о inte
resujących uwagach na temat prefe
rowanej u nas pseudopublicystyki i 
polskiego curiosum — etatach „publi
cystów", o potrąconej mimochodem 
kwestii organizatorskiej roli prasy, 
w której — i słusznie — mowa jest 
o społeczno-użytecznych akcjach, an
kietach, sondażach, czyli o a u t e n 
t y c z n e j a nie wykoślawionej for
mie tych funkcji. Trafia też do prze
konania unaocznienie niejednorod
nych kryteriów podziału redakcji na 
podstawowe komórki, w zależności — 
jak delikatnie formułuje autor — od 
układów personalnych i cech osobo
wościowych. Zastanawia słusznością 
podkreślenie podstawowego znaczenia 
listu do redakcji jako tworzywa 
dziennikarskiego, a nie papierka krą
żącego w odpisach, biurokratyzujące
go redakcję. 

"Cała ta główna część opracowania, 
odbijająca wiernie obraz organizacji 
w naszych redakcjach nasuwa jedną 
tylko myśl, nie mieszczącą się w po
zytywnej ocenie: upływ czasu — bar
dzo niewielki, bo tylko kilka miesię
cy od daty edycji — zdezaktualizo
wał już niektóre jej fragmenty. Nie
stały i wiecznie ewoluujący obiekt 
badań przekreślił np. aktualność fra
gmentu rozważań nad kwestią muta
cji terenowych — multyplikację za
stąpił nowy model narzucony zmie

nionym podziałem administracyjnym 
kraju. W innym miejscu rozszerzyły 
się formy kolektywów doradczych 
gazet, obok tradycyjnych kolegiów 
redakcyjnych pojawiły się rady re
dakcyjne, stanowiące — trudno jesz
cze wyrokować — novum czy relikt 
wczesnej fazy rozwojowej z przeło
mu lat czterdziestych i pięćdziesią
tych. Nie ma w tych wypadkach oczy
wiście mowy o błędzie autorskim, jest 
to jedynie przyczynek dokumentują
cy niestabilność tworzywa dziennikar-
sko-redakcyjnego. Nie autora obciąża 
również — jeśli wspomnieć o for
mie — wyjątkowo niestaranna korek
ta oipracowania. Błędy występują na 
każdej niemal stronie, niekiedy brzmią 
śmiesznie, niekiedy, co gorzej, wypa
czają sens, jak np. w wypadku sfor
mułowania o „nietłumaczeniu twór
czej inicjatywy", które oczywiście od
nosiło się do jej nietłumienia. 

Jak już wspomniałam, najciekaw
sze są ostatnie fragmenty pracy, pro
ponowane na bliską przyszłość głów
ne zmiany strukturalne. Sprowadza
ją się one do 5 punktów: 1) podzia
łu całej redakcji wg jednolitego kry
terium tematycznego, 2) przesunięcia 
wszystkich czynności adiustatorskich 
włącznie z pierwszą fazą selekcji do 
działu tematycznego, 3) skupienia 
wszelkich rozstrzygnięć kierowniczych 
włącznie z drugą selekcją w rękach 
ścisłego kierownictwa, 4) stworzenia 
organizacyjnych warunków do zwięk
szenia kolegialności kierowania przez 
konstruowanie planów pracy i pla
nów numerów w gronie kompetent
nych przedstawicieli wszystkich ko
mórek redakcyjnych, 5) przesunięcia 
czynności organizacyjno-techniczno-
kancelaryjnych do sprawnych i kom
petentnych sekretariatów technicz
nych. 

Pozostają jeszcze do odnotowania 
dwie końcowe uwagi nasuwające się 
przy lekturze wniosków perspekty
wicznych autora. Pierwsza wiąże się 
z wizją futurologiczną polskich skom
puteryzowanych redakcji. Być może 
i taka era nadejdzie dla naszych ga
zet, ale chyba nie wszystkich i bar
dzo nie prędko. Długa faza prepara-
cyjna dzieli od chwili obecnej mo
ment wkroczenia elektroniki do wiel
kich redakcji o szerokim zasięgu czy
telniczym. Komputer w redakcjach 
prowincjonalnych nie przemawia do 
wyobraźni realistom, którzy uważają, 
że ani nas na to nie stać, ani maszy
na nie miałaby co robić, ani też nie 
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są przekonani co do słuszności zabie
gów o wtłoczenie komputera w tech
niczny prymityw naszej opóźnionej 
techniki poligraficznej i redakcji, w 
których walki toczą się o maszyny 
do pisania, przedmiot, który zadzi
wiał nowoczesnością Bolesława Prusa. 
Zbyt wiele jest jeszcze do perfekcjo-
nowania, do -modernizacji absolutnie 
koniecznej, etapowej. Starczy zabie
gów na całe pokolenie. 

I uwaga druga: we wnioskach koń
cowych B. Garlicki zawiera propo
zycje zmian strukturalnych i formu
łuje je słusznie w każdym punkcie 
z osobna. Jeśli czegoś tu brak, to 
uściślenia warunku wstępnego, bez 
którego o niczym nie może być mo
wy: pełnej kompetencji ludzi. Nowe 
wzory wołają przede wszystkim o 
optymalizację składów personalnych 
redakcji od wierzchołka po doły, o 
wiedzę, umiejętności, przygotowanie 
fachowe i stabilność kadry. Tym spo
sobem omawiając pracę Bolesława 
Garlickiego wróciliśmy do punktu 
wyjścia. 

Zofia Lewartowska 

(PROPAGANDA 
SOCJOLOGICZNA 

Andrzej Ł a w r o w s k i : AMERY
KAŃSKA PROPAGANDA SOCJO
LOGICZNA. Wydawnictwo Mini
sterstwa Obrony Narodowej, War
szawa 1975. S. 244. 

Powszechnie zwykło się uważać, iż 
propaganda to pewna określona dzia
łalność praktyczna, a socjologia to 
pewien rodzaj wiedzy. Z tego zało
żenia wychodząc trudno na pierwszy 
rzut oka zrozumieć, czego może do
tyczyć książka traktująca o propa
gandzie socjologicznej. Andrzej Ła
wrowski napisał bardzo interesującą 
pracę o tym, jak pewne właściwe 
amerykańskiemu społeczeństwu ce
chy (tzw. „amerykański styl życia", 
„ideały amerykańskie" itd.) wykorzy
stuje się jako element propagando
wy do wskazania wyższości amery
kańskiego ustroju społecznego nad in
nymi. Jeśli dodaimy wnikliwą anali
zę „preparowania" w celach propa
gandowych idealnego obrazu tych 

cech (np. w połączeniu z ideałem 
powszechnej wolności, poszanowaniem 
praw jednostki itd.) wraz z opisem 
działania instytucji państwowych, 
które się tym zajmują, otrzymamy 
obraz treści recenzowanej książki. 

Składa się ona z sześciu rozdzia
łów. Pierwszy, zatytułowany: „Przed
miot i istota propagandy socjologicz
nej" wprowadza czytelnika w oma
wiane zagadnienie, wyjaśniając róż
ne rozumienia samego terminu „pro
paganda" i sytuując działalność pro
pagandową w kontekście sytuacji 
walki ideologicznej dwu obozów. Roz
dział ten, oparty o bogaty przegląd 
literatury przedmiotu, stara się wy
jaśnić nam, na czym, ogólnie rzecz 
biorąc, polega propaganda socjologi
czna. Autor pisze: „Propaganda socjo
logiczna, uważana często za propa
gandę apolityczną, jest narzuceniem 
danego stylu życia grupie jednostek 
lub nawet całemu społeczeństwu" 
(s. 32). Z dalszych wywodów Ławrow-
skiego dowiadujemy się, iż działal
ność ta ma określony charakter po
lityczny i właśnie poprzez użycie 
pewnych uogólnień typu socjologicz
nego prowadzi się tę propagandę. Na 
dowód tego należy przytoczyć dalej 
następujące omówienia tematów: 
„kultura a styl życia", „dyfuzja kul
turowa", „przyswajanie innowacji". 
Przyznać muszę, że choć to nazwa 
już zastana, określenie „propaganda 
socjologiczna" nie trafia mi do prze
konania. Wyobrażam sotoie, że ktoś 
występuje z twierdzeniem, iż mie
szkańcy jakiegoś kraju mają o wiele 
zdrowsze wątroby niż mieszkańcy in
nych krajów, a ktoś inny, w celach 
propagandowych tę wiadomość rozpo
wszechnia — nazwano by to propa
gandą biologiczną? Czy może propa
gandą medyczną? 

Nie jest to jednak sprawa najważ
niejsza, książka jest napisana cieka
wie i traktuje o ciekawych sprawach. 

Rozdział drugi, zatytułowany 
„Amerykański styl życia jako pro
gram propagandy socjologicznej" w 
bardzo trafny sposób charakteryzuje 
pewne cechy społeczeństwa amery
kańskiego (stosunek do pracy, komer
cjalny charakter kultury, kult bogac
twa, liberalizm wobec przestępców 
i in.). Oczywiście, jest to charaktery
styka z pewnego określonego punktu 
widzenia, ale co trzeba przyznać, 
oparta na odwołaniach do źródeł 
przede wszystkim amerykańskich. 
Z czysto socjologicznego punktu wi-
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dzenia jest to niewątpliwie najbar
dziej interesujący rozdział omawia
nej książki. 

Rozdział trzeci przedstawia cele 
amerykańskiej propagandy socjolo
gicznej. Ogólne cele propagandy ame
rykańskiej są czytelnikowi polskiemu 
dobrze znane, toteż nie wypada ich 
tu powtarzać. Ławrowski opiera swo
je omówienie na wielu cytatach z ofi
cjalnych wypowiedzi amerykańskich 
mężów stanu na temat roli USA w 
świecie. 

W rozdziale czwartym Ławrowski 
przedstawia zarys historyczny rozwo
ju amerykańskiej propagandy socjo
logicznej. Wychodząc od cech zasad
niczych tworzenia się społeczeństwa 
amerykańskiego złożonego z byłych 
emigrantów z wielu krajów europej
skich i pozaeuropejskich, autor przed
stawia kolejno sytuację między obie
ma wojnami światowymi, propagan
dowe znaczenie planu Marshalla, ro
lę nauki w propagowaniu „American 
way of life" i wreszcie utworzenie 
Agencji Informacyjnej Stanów Zjed
noczonych. 

Rozdział piąty: „Aparat amerykań
skiej propagandy socjologicznej" jest 
bardzo ciekawy z perspektywy dzien
nikarskiej. Omawia on poszczególne 
instytucje amerykańskie, których za
daniem jest samo prowadzenie dzia
łalności propagandowej dla zagrani
cy. Pomijając ważne z punktu wi
dzenie wiedzy o propagandzie insty
tucje państwowe (Departament Sta
nu czy Ministerstwo Obrony USA) 
i prywatne (fundacje, stowarzysze
nia), zwróćmy uwagę czytelnika na 
omówienie takich zagadnień, jaik roz
głośnie radiowe (Radio „Wolna Euro
pa", Głos Ameryki), działalność Agen
cji Rozwoju Międzynarodowego czy 
tzw. „Korpusu Pokoju". Na podkre
ślenie zasługuje fakt z jednej stro
ny przytoczenia bardzo szerokiej do
kumentacji zagadnienia, z drugiej — 
przedstawienie omawianych tu spraw 
na tle ogólnych celów polityki zagra
nicznej USA. 

Ostatni rozdział omawia rezultaty 
oddziaływania amerykańskiej propa
gandy socjologicznej w krajach Euro
py zachodniej: w W. Brytanii, RFN 
i Francji. Kończąc bardzo interesują
cą analizę Ławrowski zwraca uwagę 
na perspektywy amerykańskiej propa
gandy socjologicznej w Europie. Oto 
cytat: „Nie sugerując się nawet co
raz bardziej krytycznymi wypowie
dziami kierowanymi przez samych 

intelektualistów amerykańskich pod 
adresem ich stylu życia, można chy
ba uznać, iż wiek złoty American 
way of life wykazuje tendencje spad
kowe" (s. 242). 

Omawiana książka jest przykładem 
wykorzystania wiedzy, powiedzmy 
akademickiej, do celów pewnej dzia
łalności praktycznej. Czytając ją wła
śnie z tym nastawieniem, można 
stwierdzić, że jest to książka cieka
wa. 

Jacek Wódz 

DZIENNIKARSTWO 
SPORTOWE 

Bogdan T u s z y ń s k i : SPRIN
TEM PRZEZ PRASĘ. Wyd. Mini
sterstwa Obrony Narodowej, War
szawa 1975. S. 549. 

Książka Bogdana Tuszyńskiego jest 
dziełem zadziwiającym z kilku powo
dów. Już choćby śmiałość autora, 
który po stosunkowo niewielkim „tre
ningu" na tym polu zmierzył siły na 
zamiary, podejmując się stworzenia 
syntezy niemałej części historii na
szej prasy, budzi uznanie. Zresztą nie
nowy to w polskim piśmiennictwie 
przypadek, kiedy właśnie praktycy 
dziennikarze, a nie zawodowi histo
rycy działający w ramach specjal
nych instytucji naukowych zaskaku
ją rozmachem swych inicjatyw ba
dawczych na polu historii prasy. Na
zwiska Czarnowskiego, Giełżyńskie-
go, a obecnie Tuszyńskiego stanowią 
ilustrację tego zjawiska. Kto wie, czy 
ich prace nie wyrażają swoistego „wy
rzutu" wobec zawodowych history
ków prasy (których zresztą w Polsce 
nie ma zbyt wielu) za zbyt długie 
oczekiwania na ukazanie przeszłości 
naszego czasopiśmiennictwa o tak 
wielkim znaczeniu dla dążeń narodu 
w różnych kolejach losu. 

Książka B. Tuszyńskiego zadziwia 
jednak nie tylko śmiałością autora, 
ale i rezultatami jego poszukiwań ba
dawczych. Choć zapewne nie wyczer
puje tematu (zwłaszcza w części po
święconej prasie sportowej po II woj
nie światowej), to jednak imponuje 
bogactwem i różnorodnością źródeł, 
stanowi barwny obraz rozwoju dzień-
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nikarstwa sportowego od jego począt
ków. Tuszyński przewertował dzie
siątki gazet i czasopism, uzyskał wiel
ką ilość relacji, przestudiował liczne 
dokumenty. Wszechstronność materia
łu źródłowego nadaje książce cechę, 
w której upatrywałbym jej szczególny 
walor — ukazanie nie tylko czy na
wet nie tyle prasy sportowej, ile 
kształtowania się idei sportu w Pol
sce. Idea ta przechodziła liczne fazy 
rozwojowe od początków, kiedy to 
sport w rozmaitych, dziwacznych for
mach stanowił rodzaj hobby bardziej 
ekscentryków niż rzeczywistych spor
towców, a czasopisma zamieszczały 
sensacyjne opisy owych „wyczynów". 
Rychło jednak demonstracje sporto
we zaczęły nabierać innej wymowy, 
głębszego sensu, właśnie dlatego, że 
w kulturze fizycznej zaczęto dostrze
gać walory wychowawcze i społecz
ne. W specyficznych warunkach na
rodu bez państwa i niezawisłości 
sport nie był tylko zabawą, zwykłą 
rekreacją, ale narzędziem kształtowa
nia ciała i ducha, tężyzny i wytrwa
łości. 

Później, w dwudziestoleciu mię
dzywojennym prasa sportowa, a przy
najmniej jej najlepsza część już sy
stematycznie zwracała uwagę na wa
lory społeczne sportu. B. Tuszyński 
przytacza w swej książce wiele przy
kładów świadomej koncepcji wycho
wywania przez kulturę fizyczną. Przy
pomnijmy choćby fragment referatu 
dyskusyjnego wygłoszonego w 1924 
roku na zebraniu Koła Dziennikarzy 
Sportowych we Lwowie: 

„Młodzież nie tylko najliczniej, ale 
i najintensywniej pochłania prasę 
sportową. Piszemy przede wszystkim 
dla niej. Pisać trzeba nawet o spra
wach złych i przykrych, zawsze tak, 
aby uczyć i wychowywać, przestrze
gać i zmuszać do zastanawiania się 
nad etyką, wartością i celem sportu, 
nad tym co jest, a co być winno 
i musi". 

Nie brakowało w prasie sportowej 
XX-lecia i cech negatywnych, zwią
zanych zwłaszcza z jej kapitalistycz
nym charakterem, z celami komer
cjalnymi. Ale przecież przyczyniła się 
ona w niemałym stopniu do tego, że 
tak wielu sportowców polskich, któ
rzy rozsławiali nasz kraj na stadio
nach świata, później — we wrześniu 
i w latach okupacji — udowodniło 
najwyższymi ofiarami, iż sport szedł 
w parze z patriotyzmem i szkołą cha
rakterów: Kusociński... Lokaj ski... 

Zresztą nie tylko sportowcy, ale 
i sami dziennikarze sportowi zapisali 
w tych latach wiele pięknych kart, 
zamieniając pióro na karabin. 

B. Tuszyński doprowadził swą pra
cę do lat dzisiejszych — siedemdzie
siątych. Prasie sportowej i sportowi 
w Polsce Ludowej poświęcił niemało 
miejsca. Jak i poprzednio oparł się 
w owych dwóch rozdziałach (Na no
wej drodze 1945—1948; Węzłowe pro
blemy kultury fizycznej w Polsce 
(1945—1948) na łamach prasy sporto
wej) na bogatej dokumentacji. Czy
telnik ze wzruszeniem przypomina so
bie nie istniejące już tytuły pism. 
które w pierwszych latach powojen
nych rozsławiały nazwiska nowych 
idolów polskiego sportu, dowiaduje 
się, kto i w jakich warunkach je 
tworzył. A jednak dziwna rzecz (choć. 
oczywiście, odbiór każdej książki jest 
sprawą subiektywną i indywidual
ną) — odniosłem wrażenie, że w tej 
właśnie części obraz prasy sportowej 
zawiera najwięcej luk. Nie chodzi by
najmniej o fakty, dane, cyfry i po
sunięcia organizacyjne — tych bo
wiem nie brakuje. Kiedy jednak czy
telnik pracy B. Tuszyńskiego zesta
wia wizerunek początków publicysty
ki sportowej z potężną dziś siłą spo
łeczną, której na imię „prasa spor
towa", chciałoby się bliżej i głębiej 
poznać mechanizm rozwoju owej si
ły, kierunki i zasady jej działania. 
Chciałoby się poznać zdanie autora 
(a może i innych kompetentnych 
osób): jak ocenia dzisiejszą rolę pra
sy sportowej, jej zalety i wady? Jest 
to tym ważniejsza kwestia, że roz
wój współczesnego sportu, który 
przecież jest także po części wyni
kiem współczesnego dziennikarstwa 
sportowego, budzi wiele refleksji, nie 
zawsze optymistycznych. Czy jednak 
autor mógł sprawy te wyczerpać? 
Szczerze mówiąc, wydaje się, że nie. 

Nie tylko w tej pracy historyczno-
prasowej widać wyraźnie, jak szybko 
następuje wzbogacanie się funkcji 
społecznych prasy XX wieku. Jak 
przybywa jej obowiązków i siły od
działywania wraz z rozszerzaniem się 
czytelnictwa i zainteresowań odbiorcy 
masowego. Właśnie sport stanowi do
skonały tego przykład. 

Prasa współczesna jako temat ba
dania wymaga zupełnie innych metod 
niż prasa sprzed lat pięćdziesięciu. 
Historyk, który zajmuje się jedną i 
drugą musi zagłębiając się w tema
cie wzbogacać swój warsztat. Właści-
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wie, będąc historykiem powinien sta
wać się także socjologiem, języko
znawcą, politologiem itd. Tylko pod 
tym warunkiem będzie mógł wkra
czać w nowe sfery oddziaływania ma
sowych środków przekazu, aby uka
zać je wiernie. Czy jednak nie jest 
to pole działania dla całych zespo
łów naukowych? 

Książka Bogdana Tuszyńskiego sta
nowi cenne osiągnięcie polskiego pra-
soznawstwa. Oby przyczyniła się do 
powstania innych, równie potrzeb
nych publikacji ukazujących ten wiel-
iki rozdział historii naszej kultury i 
myśli społecznej, który stworzyła 
prasa. 

Bartłomiej Gołka 

DZIEJE 
POLSKIEGO RADIA 

Maciej Józef K w i a t k o w s k i : 
TO JUŻ HISTORIA. Wydawnic
twa Radia i Telewizji, Warszawa 
1975. S. 247 

Z felietonów M. J. Kwiatkowskiego 
zamieszczanych w tygodniku Radio i 
Telewizja powstała książka o dzie
jach polskiego radia, książka piękna 
i wartościowa. Czytelnik pochłonięty 
anegdotyczną treścią ani zauważa, jak 
z barwnej mozaiki wydarzeń, opo
wiedzianych z dużym poczuciem hu
moru układa się dramatyczny obraz 
dziejów polskiego radia. Felietonowa 
konstrukcja zezwala na swoisty spo
sób narracji — gawędziarską lekkość, 
swobodę w doborze faktów — a ca
łości format nadaje osobowość auto
ra, dziennikarza i świetnego znawcy 
przedmiotu. Swoboda wybranego ga
tunku w połączeniu z dokumentacyj
ną ścisłością (daty, nazwiska, adresy) 
daje znakomity efekt. 

Naturalny, chronologiczny układ 
zdarzeń niesie swoisty dramatyzm 
tych dziejów tworząc linię wznoszą
cą od „zabawy w radio" do jego z 
trudem zdobytej stabilizacji, okrut
nego sprawdzenia we wrześniu 1939, 
ponurej klęski okupacji, w czasie 
której radio i radiowcy zszedłszy w 
nielegalność — mogli tylko w ni
kłym zakresie oddziaływać na spo
łeczeństwo, aż do wielkiego tryum

falnego powrotu na ziemie polskie 
z Armią Kościuszkowską. Taka jest 
życiowa fabuła tej książki, a autor 
znalazł właściwy najlepszym histo
rykom sposób, aby autentyczną praw
dę o tym, co było, uczynić prawdą 
czasów o półwiecze późniejszych. 
Śmiejemy się, ale rozumiemy nastrój, 
atmosferę i uczucia ludzi zafascyno
wanych nieogarnionym i nieprzewi
dywalnym w skutkach radiem. 

Wśród antenatów anteny byli rów
nież i Polacy: Stanisław Dąbrowski, 
Seweryn Pawłowski i Wincenty Przy-
byłowski — współpracownicy A. S. 
Popowa. Lata dziewięćdziesiąte wieku 
ubiegłego, to prehistoria radia. Hi
storia zaczyna się od 2 listopada 1920, 
gdy dr Frank Conrad ze swej stacji 
radiotelegraficznej nadał do po
wszechnej wiadomości wyniki wybo
rów prezydenckich w USA. Stało się 
to odkryciem dla polityków i prze
mysłowców i nowemu wynalazkowi 
otworzyło szeroką drogę do rozwoju. 
Historia polskiego radia zaczyna się 
w cztery lata później. Datą począt
kową jest uruchomienie stałego pro
gramu 1 lutego 1925 *. Poprzedziły to 
wydarzenie próby techniczne i usilne 
starania garstki zapaleńców, a szcze
gólnie rzeczowe i owocne zabiegi za
służonego dla polskiej radiofonii Pol
skiego Towarzystwa Radiotechniczne
go. Nie było aparatury, nie było ra
dioodbiorników, nie było kadry fa
chowców. Zapał społeczny obalił te 
bariery, jak również i te, które sta
wiały mu na drodze urzędy państwo
we — znana sprawa walki o konce
sję i awantury o wytwórnię telefo
nów. A potem już lawinowy ruch 
przemian, wielkie plany i wielkie rea
lizacje: w 1929 roku 226 217 abonen
tów, plan budowy najmocniejszej sta
cji nadawczej na świecie... i jego rea
lizacja. Na wiosnę 1930 roku rozpo
częto budowę budynku radiostacji, 
montaż dwóch 200-metrowyeh ma
sztów zakończono w grudniu, a w 
pierwszych dniach lutego 1931 radio
stacja rozpoczęła próbne nadawanie. 
„Uruchomienie radiostacji w Raszy
nie zwraca na Polskę uwagę świata. 
Cała Europa łapie tego giganta (120 
kW — przyp. T. L.) i słucha jego 
programów. Do Polski zjeżdżają 
przedstawiciele zagranicznych radio
fonii, aby zapoznać się bliżej z ra-

* Autor książki zamieścił na ten temat ar
tykuł pt. „Pierwsze kroki Polskiego Radia" 
w Zeszytach Prasoznawczych 1968 nr 2 
(Red.). 
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diowym olbrzymem (s. 111). Wizy
ty, odwiedziny, propozycje współpra
cy — Raszyn jest w tym czasie naj
silniejszą radiostacją na świecie. 

O mniejszej mocy — lecz równie 
niecierpliwie oczekiwane powstają 
regionalne rozgłośnie radiowe. W 
Krakowie pierwsza emisja w eter na
dana została 15 lutego 1927. Wiąże 
się z tym zabawna ale symptoma
tyczna dla tego okresu historia ze 
znalezieniem dyrektora rozgłośni. Sio
stra pułkownika Jawora, członka Ra
dy Nadzorczej Polskiego Radia, za
proponowała na to stanowisko swoje
go szefa, dyrektora banku. Za jego 
kwalifikacjami zawodowymi przema
wiało to, że jako jeden z pierwszych 
w Krakowie miał radioodbiornik — 
i w ten sposób Bronisław Winiarz 
został dyrektorem rozgłośni krakow
skiej. Wybór był słuszny, bo na tym 
stanowisku przetrwał aż do wybuchu 
II wojny światowej. Powstaje radio
stacja w Katowicach gdzie osobowość 
prof. Stanisława Ligonia w gawędach 
„przy żeleźnioku" zyskuje sobie wiel
ką popularność, jednocząc społeczeń
stwo śląskie wokół polskości. Smut
nym dowodem jego znaczenia były 
poszukiwania siejącego wrogie wpły
wy polityczne Karlika przez hitle
rowców po wkroczeniu na Śląsk. 
Wielką również osobowością radiową 
okazał się Stefan Tymieniecki — za
łożyciel znanego w całym świecie ru
chu „Katowicardów". Założona przez 
niego i jego żonę Tante Hélène „Fran
cuska skrzynka Katowic" była pierw
szym polskim programem radiowym 
na zagranicę. Na całym świecie po
wstają „kluby Katowicardów", po
wstaje ożywiona korespondencja mię
dzy nimi. wzajemne odwiedziny a 
wreszcie kongresy tych ludzi złączo
nych hasłem „z dala od oczu — bli
sko serca". 

Kto występuje w programach? 
Wszyscy, którzy się w owym czasie 
liczyli. Profesorowie uniwersytetów, 
artyści, muzycy, pisarze. Nazwiska 
znane wtedy — i do dziś uznane. 

Dalej — to już hekatomba wrze
śnia, postać prezydenta miasta War
szawy Stefana Starzyńskiego, wzy
wającego do zachowania mężnej po
stawy, ładu i porządku, górująca w 
eterze ponad bombardowaniem, 
ostrzałem artyleryjskim i zagładą. 
„Nie za lat pięćdziesiąt, nie za sto, 
lecz dziś Warszawa broniąca honoru 
Polski jest u szczytu wielkości i sła
wy" — powiedział 23 września 1939 

Stefan Starzyński. Gdy radio zamar
ło — dla wszystkich ta dręcząca ci
sza stała się synonimem klęski, mi
mo że kapitulacja właściwa miasta 
nastąpiła później. Radio się nie pod
daje, działają jeszcze krótkofalówki, 
ale program jest nadawany głównie 
z myślą o zagranicy, żeby dać znak, 
że jeszcze trwamy. 

A potem już tylko radiostacja 
„Świt", „Błyskawica", akcje megafo
nowe, równie niebezpieczne, co pod
noszące ducha w narodzie — aż 
wreszcie na radzieckiej fali — Radio 
imienia Tadeusza Kościuszki — i od
budowa. Dzieje te zamyka 24 lipca 
1949 — otwarcie Centralnej Radio
stacji w Raszynie. 

Osobny rozdział poświęca autor 
prasie radiowej, ale nawet tak wy
trawny radioznawca jak Maciej Józef 
Kwiatkowski nie porusza problemu: 
dlaczego nie wykształciła się nigdzie 
forma recenzji radiowej, ani w ga
zetach codziennych, ani w tygodni
kach kulturalno-społecznych, mimo że 
młodszej siostrze radia, telewizji pra
wie od jej początków recenzja taka 
towarzyszy? Czyżby na tej sprawie 
zaważyły początkowe boje prasy co
dziennej z radiem? 

Książka została chyba niedocenio
na przez wydawcę — a może nawet 
i przez samego autora. Wielkim jej 
niedostatkiem jest brak indeksów: 
nazwisk i przedmiotowego, zawiera
jącego wykaz instytucji, jak również 
wykazu problematyki, chociaż ten 
ostatni częściowo zastępuje szczegóło
wy spis treści (ale dopiero po prze
czytaniu książki). Uzupełnienie książ
ki indeksami i ilustracjami, które z 
pewnością są jeszcze w dużym stop
niu osiągalne nadałoby publikacji 
właściwy format — bo to nie jest 
zbiór felietonów, to już historia. 

Teresa. Lisicka 

MEDIA W WYMIANIE 
KULTURALNEJ 

PROBLEME DER ZUSAMMEN
ARBEIT UND DES KULTURAUS
TAUSCHES ZWISCHEN STAA
TEN UNTERSCHIEDLICHER GE
SELLSCHAFTSORDNUNG. Mate-
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rialien der Konferenz des Instytut 
Zachodni Poznań und des Instituts 
für internationale Studien der 
Karl-Marx-Universität Leipzig. 
Wissenschaftliche Beiträge — Rei
he Gesellschaftswissenschaften, 
Leipzig 1974. S. 325. 

Książka jest plonem polsko-NRD-ow-
skiej konferencji specjalistów zajmu
jących się stosunkami międzynarodo
wymi, która się odbyła w dniach 
23—24 października 1973 w Poznaniu 
w tamtejszym Instytucie Zachodnim*. 
Zawiera jedenaście różnotematycz-
nych szkiców autorstwa uczestników 
tej konferencji z obu krajów. Całość 
przygotował do druku i wstępem po
przedził Erhard H e x e l s c h n e i 
d e r , profesor i kierownik jednej z 
sekcji badawczych Instytutu Stosun
ków Międzynarodowych Uniwersyte
tu Karola Marksa w Lipsku. Czytel
ników Zeszytów Prasoznawczych oraz 
tych, którzy zajmują się ideowo-spo-
łecznym oddziaływaniem prasy i in
nych masowych środków przekazu — 
oddziaływaniem także w sferze sto
sunków międzynarodowych — naj
bardziej zainteresują następujące 
szkice: E. H e x e l s c h n e i d e r : Pro
bleme der Zusammenarbeit und des 
Kulturaustausches zwischen Staaten 
unterschiedlicher Gesellschaftsord
nung (s. 9); W. M e n z e l : Informa
tion, Informationspolitik und innere 
Ordnung (s. 53); P. D у с к: Die Hal
tung der Schriftsteller der BRD zur 
jüngsten antisowjetischen Kampagne 
(s. 81); O. S e i f e r t : Wissenschafts
beziehungen und bürgerliche Totali-
tarismusdoktrin (s. 89) oraz niektóre 
fragmenty opracowania M. S u c h o c 
k i e g o i Z. J a ś k i e w i c z a z IZ, 
zatytułowane: Konzeption der aus
wärtigen Kulturpolitik der BRD, ins
besondere gegenüber der Volksrepu
blik Polen (s. 31). 

Centralnym opracowaniem z punk
tu widzenia problematyki, która nas 
w niniejszej recenzji najbardziej in
teresuje jest przede wszystkim szkic 
E. Hexelschneidera, którego tytuł — 
zaczerpnięty z nazwy i tematu po
znańskiej konferencji — stał się też 
tytułem całej zbiorowej , publikacji. 
Autor' przedstawił w nim zarówno za
gadnienia doktrynalne (interpretacja 
tezy o wymianie ludzi i idei), jak i 
metody oddziaływania na określone 
narody i na międzynarodową opinię 
* Sprawozdanie z tej konferencji patrz: 
Zeszyty Prasoznawcze 1974 nr i s. 173—176. 

publiczną za pośrednictwem radia, 
prasy, telewizji i innych instrumen
tów politycznie nośnych, a także war
tości kulturalnych. Tłem rozważań 
nad tymi problemami są oczywiście 
warunki, możliwości i perspektywy 
współpracy kulturalnej państw o róż
nych systemach społecznych. Opraco
wanie zawiera wiele interesujących 
przemyśleń autora i sporo informacji 
zwłaszcza o zagranicznym oddziały
waniu telewizji i radia oraz niektó
rych dziedzin sztuki. W przeważają
cej mierze sięga po przykłady za-
chodnioniemieckie i wspiera nimi słu
szną tezę, że polityczno-ideowe od
działywanie RFN na poszczególne na
rody jest jednym z najistotniejszych 
zadań programu jej zagranicznej po
lityki kulturalnej — programu, któ
ry w obecnym kształcie, sformułowa
nym na początku bieżącego dziesię
ciolecia, dostosowany został do wy
mogów aktualnej sytuacji międzyna
rodowej w Europie. 

Szkic W. Menzla — w porównaniu 
z wyżej omówionym znacznie skrom
niejszy, tak co do objętości, jak i 
zakresu poruszanych spraw — jest 
w głównej mierze teoretyczny. Autor 
zajmuje się przede wszystkim teore
tycznymi podstawami zasad polityki 
informacji w państwach kapitalisty
cznych i socjalistycznych. Punktem 
wyjścia do jego przemyśleń i przed
miotem krytycznej analizy jest ideo-
wo-polityczne znaczenie sformułowa
nia o „swobodnej wymianie ludzi, idei 
i informacji" (s. 53). P. Dyck i O. Sei
fert omawiają problemy międzyna
rodowego oddziaływania literatury i 
nauki, przytaczając liczne przykłady 
wykorzystywania powstałych w ich 
ramach wartości do celów sprzecz
nych z dobrem międzynarodowym 
oraz z ideą kulturalnej emancypacji 
człowieka. 

Omawiając w słowie wstępnym 
zawartość książki E. Hexelschneider 
powiedział, że każdy z zamieszczo
nych szkiców jest próbą wniesienia 
do młodej, rozwijającej się dyscypli
ny naukowej, biorącej sobie za przed
miot skomplikowane problemy mię
dzynarodowej informacji oraz wymia
ny i współpracy kulturalnej, jakiejś 
nowej myśli, która może przyczynić 
się do rozwiązania zadań badawczych, 
jakie stoją przed ludźmi związanymi 
z tą dyscypliną. Przyznać trzeba, że 
jest to w wielu punktach próba 
udana. 

Józef Mądry 
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ASPEKTY SWOBODY 
GŁOSZENIA OPINII 

THE PROTECTION OF HUMAN 
RIGHTS IN THE NORDIC CO
UNTRIES. Reports and Proce
edings of a Conference in Tur
ku/Abo, Finland, June 1—2, 1974. 
Henrik Gabriel Porthan-Instituut-
ti, Turku/Âbo 1975. S. 199. 

Problematyka tzw. „wolności infor
macji" tradycyjnie przykuwa uwagę 
teoretyków nordyckich. Główne kie
runki ich prac obejmowały dotych
czas badania nad wolnością informa
cji w prawie międzynarodowym1 

oraz nad ograniczeniami wolności in
formacji dyktowanymi względami 
ochrony sfery życia prywatnego 2. 

Na konferencji poświęconej zagad
nieniom ochrony praw człowieka w 
państwach nordyckich3 podjęto m. in. 
nową i ciekawą tematykę swobody 
głoszenia opinii (freedom of expres
sion) w radiu i telewizji państw nor
dyckich. Pozostałe materiały konfe
rencji dotyczą stanowiska państw 
nordyckich wobec międzynarodowej 
ochrony praw człowieka i systemów 
ochrony ipraw cywilnych i politycz
nych oraz praw ekonomicznych, spo
łecznych i kulturalnych w poszczegól
nych krajach nordyckich. 

Problematykę „międzynarodowych 
aspektów swobody głoszenia opinii w 
radiu i telewizji" podejmuje w swo
im referacie znany prawnik austriac
ki Andreas К h o 1. Jego zdaniem 
zastosowanie ogólnej zasady swobo
dy głoszenia opinii w stosunku do 
radia i telewizji napotyka poważne 
przeszkody prawne i polityczne; do
tyczy to zwłaszcza przekazów kablo
wych i satelitarnych. Zasada swobo
dy głoszenia opinii wywodzi się z tra
dycyjnych katalogów podstawowych 
praw jednostki, formułowanych w 
okresie poprzedzającym przecież na
rodziny radia i telewizji. 

1 Przede wszystkim H. E e k : Freedom of 
Information as a Project of International 
Legislation. A Study of International Law 
m Making. Uppsala-Wiesbaden 1953. ł Przede wszystkim Ś. S t r ö m h o l m : Right 
to Privacy and Rights of the Personality. 
A. Comparative Survey. Stockholm 1967. 
* Materiały konferencji ukazały się jedno
cześnie w wydawanym przez (będący jej 
współorganizatorem) Międzynarodowy In
stytut Praw Człowieka w Strasbourgu 
kwartalniku Revus des Droits de l'Hom
me, vol. VIII (1975) nr 1, s. 89—288. 

Otóż nawet w tych państwach, 
gdzie istnieje „wolny rynek" prasy, 
radio i telewizja stanowią monopol 
państwa lub są przynajmniej od pań
stwa zależne. O ile przy tym prasa 
oferuje zróżnicowane naświetlenie in
formacji (zależne od politycznej 
orientacji danego pisma), odbiorca 
programów radiowych, a zwłaszcza 
telewizyjnych — nie ma wyboru źró
dła informacji. Informacja radiowa 
i telewizyjna ma szerszy zasięg i wię
kszą skuteczność oddziaływania niż 
informacja prasowa. Informacja ra
diowa i telewizyjna łatwiej przenika 
przez granice państwa, a przekaz sa
telitarny może nadać jej globalny za
sięg. W tym świetle informacja ra
diowa i telewizyjna wymaga odmien
nej regulacji prawnej. 

Współczesne prawo międzynarodo
we nie uwzględnia jednak specyfiki 
radia i telewizji. Powszechna Dekla
racja Praw Człowieka proklamuje tu 
ogólnikową zasadę wolności opinii, 
obejmując nią m. in. prawo jednost
ki do rozpowszechniania informacji 
i opinii „wszelkimi środkami" rów
nież poprzez granice państwowe. De
klaracja nie zawiera wzmianki doty
czącej jakichkolwiek ograniczeń moż
liwości korzystania z tego prawa ani 
nie uzasadnia kontrolowania przez 
państwo stacji radiowych i telewi
zyjnych. 

Deklaracja nie posiada jednak mo
cy obowiązującej, a jej postanowie
nia uległy modyfikacjom w później
szych umowach międzynarodowych. 
Międzynarodowy pakt praw cywil
nych i politycznych, rozwijając ogól
ną zasadę wolności informacji, prze
widuje jej ograniczenia podyktowane 
względami ochrony „praw lub dobre
go imienia innych" (co autor niesłusz
nie sprowadza do ochrony prawnej 
sfery życia prywatnego), a także „bez
pieczeństwa państwowego, porządku 
publicznego, zdrowia publicznego oraz 
moralności" (do tych dwu ostatnich 
elementów autor, jak się wydaje, nie 
przywiązuje znaczenia) — i podkre
śla, że konkretnym uprawnieniom to 
warzyszą „specjalne obowiązki i od
powiedzialność". Stronami Paktu spo
śród państw nordyckich są Dania, 
Norwegia, Szwecja i Finlandia. 

Najbardziej rozbudowany katalog 
ograniczeń swobody głoszenia opinii 
sformułowała natomiast Europejska 
Konwencja Praw Człowieka i podsta
wowych swobód, dopuszczająca moż
liwość państwowego licencjowania 
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stacji radiowych i telewizyjnych — 
niemniej nawet jej postanoVienia nie 
przewidują monopolu państwa w 
dziedzinie informacji radiowej i tele
wizyjnej (w związku z tym Francja, 
dokonując 3 V 1974 ratyfikacji Kon
wencji, zgłosiła zastrzeżenie chronią
ce państwowy monopol radia i tele
wizji). Stronami Konwencji są 
wszystkie państwa nordyckie z wy
jątkiem Finlandii, nie będącej w 
ogóle członkiem Rady Europy. 

W pracach Europejskiej Komisji 
Praw Człowieka przyjęto rozszerzają
cą interpretację Konwencji najwyraź
niej legalizującą państwowy monopol 
w dziedzinie radia i telewizji. Autor 
skłania się ku poglądowi, że państwa 
będące stronami zarówno Konwencji, 
jak Paktu, mogą znaleźć się w kolizji 
zobowiązań wynikających z obu in
strumentów. Jego zdaniem państwo
wy monopol radia i telewizji — dopu
szczony przez rozszerzającą interpre
tację Konwencji — trudniej pogodzić 
z Paktem ONZ, skoro monopol ten 
nie jest niezbędny do utrzymania po
rządku publicznego. 

Nie jest to pogląd przekonywający. 
Jeżeli niejasne w tym względzie po
stanowienia Konwencji mogły zostać 
zinterpretowane przez organ Rady 
Europy jako dopuszczające możliwość 
ustanowienia państwowego monopolu 
informacji radiowej i telewizyjnej — 
nie ma żadnych przeszkód do przyję
cia przez Komitet Praw Człowieka 
ONZ tej samej interpretacji odpo
wiednich postanowień Paktu, zwłasz
cza iż znajdzie ona uzasadnienie w 
materiałach prac przygotowawczych. 
Kolizji zobowiązań w tym przedmio
cie nie dopatrzył się zresztą Komitet 
Ekspertów do Spraw Praw Człowieka, 
funkcjonujący przy Radzie Europy4 . 

Problematyce swobody głoszenia 
opinii w radiu i telewizji w poszcze
gólnych państwach nordyckich po
święcono w całości opracowania doty
czące Danii (Ole E s p e r s e n ) Szwe
cji (Carl W. N i s s e r ) i Finlandii 
(Tore M o d e e n), a w części — refe
raty dotyczące ochrony praw człowie
ka w Norwegii (Torkel O p s a h 1) i w 
Islandii (Thor V i 1 h j a 1 m s s o n). 

* Problems arising from the Co-existence 
of the United Nations Covenants on Hu
man Rights and the European Convention 
on Human Rights. Differences as regard 
the Rights Guaranteed. Report of the Com
mittee of Experts on Human Rights to the 
Committee of Ministers, Council of Euro
pe — Doc. H/70/7. Strasbourg 1970. S. 45, 
para 173. 

Konkluzje tych opracowań, wzbogaco
nych głosami w dyskusji, zasługują na 
skrótowy przegląd. 

1. We wszystkich państwach nor
dyckich istnieje państwowy monopol 
radia i telewizji. W Finlandii prywat
na sieć telewizyjna funkcjonowała do 
roku 1964. Najbardziej złożona sytua
cja istnieje obecnie w Islandii, gdzie 
obok państwowej sieci radiowo-tele-
wizyjnej funkcjonuje sieć amerykań
ska (baza wojskowa NATO w Kefla-
viku). 

2. Państwowy monopol w dziedzi
nie radia i telewizji bywa uzasadnia
ny względami technicznymi: chodzi o 
sprawiedliwy podział między kraje 
częstotliwości fal elektromagnetycz
nych, będących wspólnym dziedzic
twem ludzkości. 

3. Państwowy monopol w dziedzi
nie radia i telewizji bywa też uzasad
niany względami pragmatycznymi.' 
„Nikt nie ma za złe prasie stronniczo
ści, dopóki jest ona wolna; nikt nie 
powinien mieć za złe radiu i telewizji, 
że stanowią monopol państwa (więc 
nie są wolne), dopóki są bezstronne" 
(T. Opsahl). 

4. W instytucji monopolu państwo
wego upatruje się przy tym bariery 
przeciw nadmiernej komercjalizacji 
programów radiowych i telewizyj
nych. Zakaz reklamy w programach 
radia i telewizji kieruje ogłoszenia w 
stronę prasy, a dochody z tego tytułu 
pozwalają pismom utrzymywać ich 
niezależny charakter. 

5. W warunkach monopolu pań
stwowego programy radiowe i telewi
zyjne niekoniecznie przecież wyrażają 
oficjalne stanowisko rządu (wpraw
dzie prezydent Pompidou powiadał: 
„kiedy przemawia ORTF, przemawia 
Francja", lecz T. Opsahl zastrzega, że 
nie ma „głosu Norwegii"). 

6. Istnieje zakaz cenzury (w Fin
landii do roku 1956 programy radiowe 
podlegały jednak cenzurze Minister
stwa Transportu, a obecnie wszystkie 
programy radiowe i telewizyjne pod
daje się wstępnej „kontroli"), niemniej 
rady programowe lub nadzorcze czu
wają nad zgodnością treści progra
mów radiowych i telewizyjnych z in
teresem publicznym. 

7. Państwo ingeruje w merytorycz
ną działalność radia i telewizji, jeżeli 
treść ich programów narusza zasady 
bezstronności głoszonych opinii albo 
ich równowagi, a zwłaszcza neutral-
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ności wobec partii politycznych (w 
Danii do telewizyjnych debat między
partyjnych nie dopuszczono partii nie 
mających reprezentacji parlamentar
nych, lecz uprawnionych do wysuwa
nia swych kandydatów w wyborach; 
praktyki takie ombudsman uznał za 
nieprawidłowe). 

8. W państwach nordyckich prawo 
nie gwarantuje jednostce możliwości 
przedstawiania swych poglądów w 
programach radiowych lub telewizyj
nych, a dziennikarzom radiowym i te
lewizyjnym — swobody wygłaszania 
swych opinii. „Jeżeli przez wolność 
słowa rozumiemy przyznanie każdemu 
sposobności przedstawiania swych po
glądów, to nie ma wolności sło
wa w szwedzkim radiu i telewizji" 
(C. W. Nisser). 

9. W rzeczywistości natomiast, „kto 
nie ma monopolu, ten ma znikome 
szanse (G. P e t r e n, wypowiedź w 
dyskusji). Daje to asumpt do głosów 
krytyki: „Monopol państwowy ograni
cza swobodę głoszenia opinii zazwy
czaj bardziej, niż jest to niezbędne. 
Moje przekonania na ten temat zosta
ły utwierdzone, kiedy usłyszałem o 
składzie Rady Programowej Duńskie
go Radia: jedynie grupy mające wła
dzę społeczną mogą mieć dostęp do 
radia" (A. Khol, wypowiedź w dysku
sji). 

W opinii recenzenta powyższe uwa
gi krytyczne można zaadresować rów
nież do „wolnej" prasy. Pisma głoszą 
określoną orientację albo zgoła pozo
stają w rękach stronnictw: w Danii 
90% gazet reprezentuje poglądy libe
ralne bądź konserwatywne (O. Esper-
sen). W tym świetle państwowy mo
nopol radia i telewizji — jeśli tylko 
przestrzegana jest zasada bezstronno
ści albo równowagi przedstawianych 
w programach poglądów — nie ogra
nicza bynajmniej swobody głoszenia 
opinii v/ stopniu większym niż czyni 
to orasa. Wniosku takiego wszelako 
na konferencji nie sformułowano. 

Nie podjęto również zagadnienia, w 
jakim stopniu państwowy monopol ra
dia i telewizji rzutuje na zakres odpo
wiedzialności państwa emitującego za 
treść programów radiowych i telewi
zyjnych odbieranych poza jego grani
cami. Mimo tego materiały konferen
cji są wartościowym przyczynkiem do 
dyskusji nad problematyką tzw. 
..trzeciego koszyka" i ten wzgląd uza
sadnia obszerne ich omówienie. 

Andrzej S. Nartowski 

Z PROBLEMÓW 
KOMUNIKOWANIA 

THE GLOBAL CONTEXT FOR 
THE FORMATION OF DOMESTIC 
COMMUNICATION POLICY. In
ternational Broadcast Institute, 
London 1975. S. 69. 

W tomie wykonanym tzw. małą poli
grafią zebrano czołowe prace nadesła
ne i przedstawione na dorocznym 
zgromadzeniu International Broadcast 
Institute, które odbyło się w dniach 
1—4 września 1975 w Kolonii. Są to 
materiały trzech spośród czterech ko
mitetów roboczych, jakie obradowa
ły w Kolonii, to jest zajmujących się: 
komunikowaniem popierającym roz
wój, politykami komunikowania tu
dzież badaniami i planowaniem oraz 
prawem do komunikowania. Plon 
konferencji był znaczny i jak twier
dzą autorzy wstępu, można było tyl
ko mały procent prac roboczych włą
czyć do tej publikacji. 

Idei komunikowania popierającego 
rozwój poświęcono cztery spośród 
wydrukowanych prac. Dwie dotyczą 
realizacji zasad takiego działania w 
wybranych krajach — Kenii i Guja
nie, dwie pozostałe trudnościom ich 
realizacji. Ramanujam B a l a k r i -
s h n a n z Kuala Lumpur dowodzi ko
nieczności viczenia wszelkich osób zaj
mujących się praktycznymi problema
mi rozwoju umiejętności skutecznego 
komunikowania za pomocą środków 
masowych. 

Paul D. В о у d z United Nations 
Development Programme w artykule 
..Building National Development Sup
port Communication Systems" oma
wia dwie istotne kwestie: rozbieżność 
między różnymi politykami rozwoju 
w ramach jednego rozwijającego się 
kraju oraz uczestnictwo agend rządo
wych w programach rozwoju. Zwła
szcza pierwszy problem wydaje sie 
waznv dla komunikowania, ponieważ 
ukazuje, jak to system zaangażowany 
w dzieło rozwoju musi w tym samym 
czasie upowszechniać sprzeczne ze so
bą hasła. Oto wykaz niektórych z 
dziedzin działania, sporządzony przez 
Kjella Lindera — z przyporządkowa
nymi im hasłami: 

Rolnictwo: 
Intensyfikuj produkcję ryżu (co zna
czy: pomnażaj wielkość siły roboczej). 
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Planowanie rodziny: 
Rodźcie mniej dzieci (co znaczy: ogra
niczajcie wielkość siły roboczej w 
przyszłości). 

Zdrowie: 
a. odżywianie się: 
Nie jedz tylko ryżu, dodaj protein do 
swej diety, zakładaj stawy rybne (co 
znaczy: buduj zbiorniki wód stoją
cych). 
b. walka z chorobami: 
Likwiduj zbiorniki wód stojących. 

Irygacja: 
Buduj kanały wodne. 

Leśnictwo (walka z erozją): 
Buduj tamy na kanałach. ltd. 

Sześć artykułów poświęcono polity
ce komunikowania, badaniom i pla
nowaniu. Trzej autorzy zwracają uwa
gę na występujące przy tym trudno
ści oraz wskazują na sposoby ich 
prawnego i organizacyjnego przezwy
ciężenia. Czterej inni przedstawiają 
przykłady prowadzenia takiej polity
ki w bardziej dynamicznej części 
Trzeciego Świata, a to w Iranie, We
nezueli i silnie rozwiniętej Japonii. 
Rozważania dotyczą problematyk 
szczegółowych i nie miejsce tu na ich 
referowanie. Naszego czytelnika zain
teresować może fakt podnoszony przez 
autorów wenezuelskich (Elizabeth 
Fox de C a r d o n a i Luis Ramiro 
B e l t r a n ) , że systemy telewizji bę
dące w ich kraju w przewadze w rę
kach prywatnych, dostarczają treści o 
małym walorze oświatowym, skoro za
wartość programu telewizyjnego w 
Wenezueli w roku 1971 przedstawiała 
się następująco (według bardzo ogól
nych statystyk): 

programy transmitowane „na ży
wo" — 20,31% 

„dramaty mydlane" i filmy — 52,24% 
reklamy — 27,45%. 

Problematykę prawa do komuniko
wania omawiają cztery pozycje. „Pra
wo do komunikowania" to nowa naz
wa „wolności informacji". Zmiana 
nazwy rodzi nadzieje nadania stare
mu problemowi nowych treści i za
programowania go w taki sposób, by 
był on możliwy do dyskutowania na 

forum międzynarodowym. W najcie
kawszym z wybranych tekstów Gun-
nar R. N a e s s e l u n d , dyrektor De
partment of the Flow of Information 
and Development of Communication 
UNESCO zachęca, by pod tym hasłem 
dyskutowano zagadnienia dostępności 
informacji w krajach Trzeciego Świa
ta oraz właściwie ich używano w ce
lach rozwoju. Po wyłożeniu potrzeb 
takiego działania pisze: „Jest to argu
ment na wprowadzenie pojęcia prawa 
do komunikowania, w którym by po
łożono nacisk na formułowanie poli
tyki komunikowania na poziomie 
społeczeństw, gdzie strumienie prze
szłości, współczesności i przyszłości 
tworzą kulturę, która jest nie tylko 
jednym ze źródeł przekazów syste
mów komunikowania w społeczeń
stwach, lecz również decydującym 
czynnikiem dla skutków innych prze
kazów, bez względu na to, czy przy
chodzą one z góry, z zagranicy czy 
z dołu" (s. 49). 

Jerzy M i k u ł o w s k i P o m o r 
s k i („Right to Communicate: Natio
nal Legislation or International Poli
cy?") omawia kwestię ewentualnych 
międzynarodowych kroków prawnych 
wobec możliwości komunikowania 
międzynarodowego za pomocą urzą
dzeń satelitarnych, wskazuje na trud
ności takich nagłych regulacji i nawo
łuje do tworzenia polityki międzyna
rodowego porozumienia — pierwszego 
kroku, jaki w tej sprawie powinno się 
uczynić. 

Podstawowym pojęciom praw czło
wieka: prawa do komunikowania, po
lityce i badaniom komunikowania po
święcili artykuł dwaj uczeni amery
kańscy L. S. H a r m s i Jim 
R i с h s t a d. Badacze amerykańscy 
łączą wymienioną problematykę z tru
dnymi do zdefiniowania kwestiami 
potrzeb komunikowania oraz zagad
nieniami antropologii społecznej. Na
tomiast Edward W. P1 o m a n przed
stawia aktualny stan przepisów mię
dzynarodowych dotyczących proble
mów wolności informacji i prawa do 
komunikowania. 

Ta interesująca publikacja ukazuje 
ważne problemy komunikowania we 
współczesnym świecie, które od kilku 
Jat bada i dvskutuje International 
Broadcast Institute. Sprawy te sta
ramy się omawiać na bieżąco recen
zując pismo Instytutu — Intermedia. 

Jerzy Pomorski 
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Noty o polskich nowościach wydawniczych 
• POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY. 
Tom XX, zeszyty 3 i 4. Mellerowa Zofia — 
Mieroszewski Krzysztof. S. 409—823. 

Druga połowa tomu dwudziestego za
wiera 15 życiorysów ludzi godnych uwa
gi historyka prasy. Bardzo szczegółowo 
(12 szpalt) potraktował W. B i e ń k o w 
s k i Stanisława Mendelsona (1857—1913), 
płodnego publicystę, socjalistycznego i za
wodowego dziennikarza w ostatnich la
tach życia. Zajęcia dziennikarskie umiał 
łączyć z urzędniczymi Teofil Merunowicz 
(1846—1919), związany przez 45 lat z re
dakcją lwowskiej Gazety Narodowej. Re
porterem z zawodu, literatem z upodobań 
i uzdolnień był Aleksander Messyng 
(1852—1893). Działalność dziennikarska Ma
rii S. Męcińskiej (1892—1967) w Berlinie 
naraziła ją na wydalenie z Niemiec hitle
rowskich. Witold Mężnicki (1905—1970) pra
cował jako dziennikarz w Radomsku, Kiel
cach, Toruniu, Gdyni, podczas okupacji 
wiceprezes tajnego Zrzeszenia Dziennika
rzy Ziem Zachodnich, od 1957 w redak
cji Dziennika Bałtyckiego, laureat m. 
Gdańska. Zasługi Karola Miarki starsze
go (1825—1882) dla polskości jako redak
tora i wydawcy Katolika w Królewskiej 
Hucie (obecnie Chorzów) i Mikołowie od 
1869 r. są szeroko znane. Ludowiec Mie
czysław Michałkiewicz (1888—1945) wyda
wał we własnej drukarni dziennik Piast 
Wielkopolski (1928—1935) i przez rok trzy 
razy w tygodniu Wieś, był redaktorem 
Pracy w Poznaniu i publicystą politycz
nym. Aleksander Michaux (1839—1895) zre
organizował Kurier Warszawski w latach 
1867—1874 i zasilał go w dziale literackim, 
równocześnie był felietonistą Przeglądu 
Tygodniowego. Pastor Franciszek Michej
da (1848—1921) należy do pionierów prasy 
ludowej na Śląsku Cieszyńskim. Stefan 
Michlewski (1892—1931) wyróżnił się jako 
sprawny redaktor naczelny i wydawca 
półoficjalnego miesięcznika The Polish 
Economist w Warszawie (1926—1930). Ks. 
Antoni Michniewski (1743—1777?) należał do 
czołowych współpracowników Monitora 
oraz Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych, 
w duchu postępowym, w życiorysie Ada
ma Mickiewicza (1798—1855), obejmującym 
23 szpalty, podniósł K. W y k a , że reda
gowanie Pielgrzyma Polskiego w drugim 
kwartale 1833 dowiodło talentu dziennikar
skiego poety, a jeszcze w wyższym stop
niu okazała to jego współpraca w dzien
niku francuskim Trybuna Ludów w 1849, 
owiana duchem rewolucyjnego demokra-
tyzmu. Lepszym dziennikarzem niż litera
tem był Antoni Miecznik (1870—1921) o 
konserwatywnym nastawieniu. Szczegóło

wy (ponad 12 szpalt) życiorys Bogusława 
Miedzińskiego (1891—1972) opracował J. 
M o l e n d a , zaliczając go do czołowych 
publicystów nie tylko obozu Piłsudskiego, 
ale i II Rzeczypospolitej, głównych orga
nizatorów prasy sanacyjnej (redaktor na
czelny Gazety Polskiej 1930—1938 i obok 
I. Matuszewskiego główny jej publicysta, 
twórca koncernu Dom Prasy Sp. akc , 
autor zbioru artykułów „Wczoraj—dziś— 
jutro" (1938, dwa wydania). Krzysztof hr. 
Mieroszewski (1857—1915), współpracownik 
Czasu i Ruchu Katolickiego, był ostatnim 
redaktorem naczelnym klerykalnego dzien
nika Przedświt we Lwowie w 1903—1904 r. 

cl 

• NASZA PRZESZŁOŚĆ. Studia z dzie
jów Kościoła i kultury katolickiej w Pol
sce. Tom. XLIII. Kraków 1975. S. 300, z 19 
ilustr. 

Tom poświęcony sześćsetleciu założenia 
diecezji przemyskiej obrządku łacińskie
go, zawiera (s. 201—236) szkic monogra
ficzny pierwszego polskiego czasopisma 
teologicznego : Przyjaciel Chrześcijańskiej 
Prawdy, wychodzącego w Przemyślu w la
tach 1833—1840. Szkic ów z papierów po
śmiertnych ks. Jana Kwolka wydobył, 
przedmową, posłowiem i przypisami opa
trzył ks. Dominik В i a 1 i с Nie wykoń
czony szkic ma wartość materiałową i opi
suje kolejno: tytuł, wygląd, plan kwar
talnika i osobę twórcy i redaktora ks. dra 
Michała Korczyńskiego (1784—1839), bisku
pa przemyskiego od r. 1834, który pod 
wpływem Józefa Maksymiliana hr. Osso
lińskiego kształcił się i wykształcił na do
brego teologa i ruchliwego pisarza kościel
nego. Korczyński stworzył pierwsze i je
dyne w Galicji na przestrzeni XIX wieku 
czasopismo teologiczne dla księży i sam 
zapełnił dwa jego roczniki, a do dalszych 
sformował całe grono współpracowników 
spośród kleru diecezjalnego. Po ustaleniu 
udziału samego redaktora w wydawnictwie 
zestawiono listę 21 współpracowników 
(w czym jeden świecki) z ich biograma
mi. W zakończeniu wyjaśniono przyczy
nę upadku pisma, które wprawdzie było 
za życia redaktora deficytowe, po jego 
śmierci jednak liczba prenumeratorów 
wzrosła do 414 i pismo stawało się samo
wystarczalne. Mimo to w 1843 r. uległo 
likwidacji z przepełnioną teką redakcyj
ną, gdyż zabrakło redaktora, a nowemu 
biskupowi nie zależało na jego utrzyma
niu. Podano statystykę prenumeratorów. 
Kwestia oryginalności kwartalnika i jego 
zależności oó analogicznych pism w języ-
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kach niemieckim i francuskim pozostaje 
otwarta, a dopiero to zadecydowałoby o 
wartości pisma nastawionego na dobrą po
pularyzację. 

cl 

& NA OKAZANIE DROGI. Praca zbioro
wa poświęcona pokoleniu ks. Piotra Wa
wrzyniaka. Księgarnia Św. Wojciecha, Po
znań 1975. S. 317. 

Ks. Piotr Wawrzyniak (1849—1910), naj
wybitniejszy spośród księży działacz spo
łeczny w zaborze pruskim, był członkiem 
zarządu Towarzystwa Dziennikarzy i Li
teratów w Poznaniu, pierwszym prezesem 
Towarzystwa Wydawców Polskich na Rze
szę Niemiecką, dyrektorem Drukarni i 
Księgarni św. Wojciecha, założycielem 
dwutygodnika Ruch Chrześcijańsko-Spo
łeczny. W działalności oświatowej Wawrzy
niaka niemałą rolę odgrywał założony w 
1895 r. i wydawany przez Księgarnię i 
Drukarnię św. Wojciecha tygodnik diece
zjalny Przewodnik Katolicki. Jego dzie
jów dotyczą dwa uzupełniające się przy
czynki: „Pierwsze lata Przewodnika Ka
tolickiego (1895—1900) " Hieronima S z a t 
k o w s k i e g o oraz ,,Ks. Józef Kłos i je
go pierwszy Przewodnik" Marka W ę-
c ł a w s k i e g o . Szatkowski podjął próbę 
wyjaśnienia genezy pisma i głównych ce
lów, jakie stawiali sobie jego założyciele 
(a właściwie arcybiskup Stablewski), 
przedstawienia stanowiska redakcji wobec 
aktualnych spraw, jak stosunek do zabor
cy, do bolączek społecznych i polityki. 
Chodzi o rozwój początkowy pisma prze
znaczonego dla parafii, tajemnicę jego po
pularności i rolę jako masowego organu 
dla ludności włościańskiej i drobnomie-
szczańskiej, jego klienteli czytelniczej. W 
siódmym roku istnienia osiągnął nakład 
50 tys. egzemplarzy, najwyższy z czaso
pism wielkopolskich i to oparty na prenu
meracie. Nosił charakter konserwatywny. 
Biografię jego długoletniego redaktora ks. 
Józefa Kłosa (1870—1938), zawartą w pa
miętnikarskich „Dwadzieścia pięć lat przy 
stoliku redaktorskim" (1936) i ich uzupeł
nieniach z lat 1937—1938, rozpatruje M. 
Węcławski z obecnej perspektywy, zmie
nionej biegiem czasu i wydarzeń, przy 
czym zatrzymuje się dłużej przy okolicz
nościach wymuszonej przez władze pruskie 
rezygnacji Kłosa z redaktorstwa w 1915 r. 
Szczególną popularność zdobył on jako 
autor wprowadzonych 1901 r. w związku 

ze sprawą wrzesińską gawęd Janka Oble-
ciświata, wykazujących talent pisarza lu
dowego. Stanowisko Kłosa ustabilizował 
zawodowo właśnie ks. Wawrzyniak. 

cl 

• Józef S y s k a : Z WALKI O ŚLĄSK I 
SZKOŁĘ POWSZECHNĄ. Wspomnienia 
z lat 1918—1939. Do druku przygotował 
Władysław Z i e l i ń s k i . Śląski Instytut 
Naukowy, Katowice 1975. S. 212. 

Autor znalazł się w środowisku górno
śląskim w latach poprzedzających I wojnę 
światową — uczestniczył w akcjach plebi-
scytowo-powstańczych, a w okresie między
wojennym odgrywał czołową rolę w odro
dzonym szkolnictwie polskim i ruchu nau
czycielskim. Był też publicystą i redakto
rem. Pierwsze artykuły o przeszłości i ak
tualnych problemach G. Śląska drukował 
pod koniec I wojny światowej m. in. w 
Kurierze Codziennym, Glosie Narodu, Pia
ście, Kulturze Polski. W okresie plebiscy
tu pracował w redakcji Przewodnika Wiej
skiego — organu polityczno-propagando-
wego Śląskiego Związku Rolników. Po od
zyskaniu niepodległości wydawał z ramie
nia tejże organizacji czasopismo Lud (bo
daj do r. 1924), a potem na zlecenie Zwią
zku Lokatorów pismo Lokator. Jak sam 
pisze — „Lud i LoRator nie były efemery
dami na rynku prasowym, ukazywały się 
przez kilka lat; niemniej teraz, jak to 
stwierdziłem, przeglądając wykazy czaso
pism śląskich, są pismami nie znanymi". 
Niestety, także ich redaktor w swych 
wspomnieniach nic więcej o nich nie pi
sze. Nieco szerzej omawia swą publicy
stykę dot. szkolnictwa na łamach Polaka 
i Gońca Śląskiego (ss. 83—87). O proble
mach spoleczno-ekonomicznych pisał rów
nież w Gazecie Robotniczej. Najwięcej 
miejsca wspomnieniom o dziennikarstwie 
poświęca redagowanemu przez siebie dwu
tygodnikowi nauczycielstwa Ogniskowiec, 
który prowadził od połowy listopada 1925 
przez 5 lat (ss. 99—118). Interesujące są 
też szczegóły dotyczące słynnego antysa-
nacyjnego strajku okupacyjnego w Zarzą
dzie Głównym ZNP w Warszawie jesie
nią 1937 г., kiedy to Syska działał w Ko
mitecie Strajkowym obok Wandy Wasi
lewskiej (redaktorki Płomyka) jako prze
wodniczący Wydziału Wydawniczego ZG 
ZNP (ss. 186—191). 

pd 



W С Z A S О P I S M A C H 

przekazy 

NR 1, LIPIEC-WRZESIEŃ 1975 

Na pewnym etapie działalności 
ludzkiej powstaje konieczność reflek
sji teoretycznej. Może to być potrze
ba spojrzenia wstecz, zbilansowania 
wysiłków i osiągnięć, może to być 
spojrzenie w przód: ustalenie bliż
szych i dalszych celów, wyznaczenie 
punktów zbieżności dla różnych po
czynań; w obydwu przypadkach cho
dzi o ustalenie miejsca, do które
go człowiek czy zespół ludzi doszedł. 
Historia i prognozowanie spełniają tę 
samą rolę — punktów odniesienia dla 
stanu faktycznego. Te najprostsze, ale 
w sile znaczenia elementarne przy
czyny spowodowały powstanie kwar
talnika OBOPiSP — Przekazy i Opi
nie*. 

Dorobek 50-letni Polskiego Radia 
i 20-letni Polskiej Telewizji to cza
sowo niewiele, ale w sensie dokonań 
warsztatowych i znaczenia społeczne
go — niezmiernie dużo. Mimo stale 
postępujących udoskonaleń technicz
nych, coraz precyzyjniejszych usta
leń naukowych w istocie zjawiska po
zostaje nadal wiele niewiadomych, 
zwłaszcza w zakresie zmian społecz-
nych^ i kulturowych, jakie działalność 
ta niesie. ,.Ze świadomości doniosłej 
roli, jaką w życiu społecznym i kul
turze spełnia i spełniać będzie radio 

* Do końca stycznia br. nie otrzymaliśmy 
niestety numeru 2 z ostatniego kwartału 
1975 г., dlatego recenzujemy tu tylko 
pierwszy zeszyt nowego a tak bardzo po
trzebnego polskiemu prasoznawstwu cza
sopisma. (Red.) 

i telewizja, a także z poczucia potrze
by współdziałania w szerokim fron
cie społecznym dla skutecznego 
wspierania socjalistycznego rozwoju 
kraju zrodził się pomysł powołania 
kwartalnika poświęconego teorii i 
praktyce radia i telewizji" — dekla
ruje w słowie wstępnym redakcja. 
Poszukującego w słowie od redakcji 
formuły nowo powstałego pisma ude
rzyć musi powściągliwość tej dekla
racji, pewna jakby pasywność w sa-
rnookreśleniu — a przyczyna, jak się 
zdaje, tkwi w świadomości, że zakre
ślanie ram może spowodować zubo
żenie i „nienośność" pisma w stosun
ku do wielu potrzeb środowiskowych. 
Może nawet ta ostrożność jest reper
kusją doświadczeń Anteny, która am
bitnie wystartowała w listopadzie 
1956 i po 26 numerach w końcu 
1958 r. przestała wychodzić z braku 
odpowiedniej liczby odbiorców. 
Otwarte do tej pory zostało pytanie 
Macieja Józefa Kwiatkowskiego („To 
już historia", Wyd. Radia i Telewizji, 
Warszawa 1975, s. 235) — już, czy je
szcze nie ma miejsca dla warsztato
wego, teoretycznego i praktycznego 
pisma radiowo-telewizyjnego? Poja
wienie się Przekazów i Opinii swoim 
bogactwem treściowym zaświadcza 
potrzebę istnienia takiego pisma, zaś 
doświadczenie wydawnicze podykto
wało różne od Anteny warunki edy
torskie, klasyczne dla tego rodzaju 
pism (kwartalnik — nakład 1050 egz.). 

Pismo dzieli się na trzy części: Ar
tykuły i rozprawy, Recenzje; uzupeł
nienie tychże stanowi część kronikar-
sko-informacyjna: Relacje — noty — 
sprawozdania. Część pierwsza zawie
ra aż 10 pozycji, z czego dwie: „Uwa
gi o McLuhanie" Karola J a k u b o 
w i c z a i M . M c L u h a n a „Radio: 
bęben plemienny" wiążą się w jedną 
całość. Tłumacz wyboru pism McLu
hana daje krytyczny przegląd teorii 
tego równie popularnego co kontro
wersyjnego autora kanadyjskiego. 
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К. Jakubowicz z wielką swobodą 
opartą na znajomości przedmiotu 
omawia zjawisko znane już jako 
„spór o McLuhana". Skupia się nie 
tyle na stanowiskach jego uczestni
ków, co na podstawowych poglądach 
przedmiotu sporu, wybierając takie 
argumenty z jego teorii, które w za
sadzie same bez komentarza odsła
niają słabe jej strony i uzasadniają 
kontrowersyjność stanowisk w sto
sunku do tego uczonego. Jednocześnie 
pokazuje i to, co jest powodem stałej 
jeszcze fascynacji poglądami tego ba
dacza. Podziwiać trzeba zarówno kla
rowną, niemal popularyzatorską ja
sność wykładu, co szerokie naukowe 
odniesienia do krytycznego ujęcia 
przedmiotu sporu. Poparcie tych wy
wodów rozdziałem z książki McLuha
na „Understanding Media" stanowi 
solidną i wszechstronną informację 
dla każdego, kto z przyczyn zawodo
wych nie jest zmuszony sięgać do 
źródeł. 

Artykuły i rozprawy, to w więk
szości teoria różnych aspektów ma
sowego komunikowania. Na dziesięć 
zaledwie dwie pozycje to prace empi
ryczne. Otwiera ten dział artykuł 
Walerego P i s a r k a : „Wiedza o ko
munikowaniu — nazwy i zakres". 
Jest to artykuł przeglądowy, ukazu
jący dotychczasowe ustalenia teore
tyczne co do przedmiotu badań i za
kresu znaczeniowego funkcjonują
cych w obrębie nauki terminów. Kry
tycznie ustala i porządkuje to, co 
składa się na wiedzę o komunikowa
niu masowym. Podobnie normatyw
ny — lecz w węższym już zakresie 
jest artykuł Stefana S z o s t k i e w i -
c z a: „Radio i telewizja jako przed
miot badań empirycznych (kierunki 
i zakresy)". Proponowana przez auto
ra systematyka zakresów badawczych 
opierając się na formule H. Lass-
wella ustala stan badań dotychcza
sowych, jednocześnie stanowi punkt 
wyjścia dla dalszego rozwoju studiów 
empirycznych. „Jakiekolwiek byłyby 
dotychczasowe osiągnięcia polskich 
badań nad radiem i telewizją, nie 
ulega wątpliwości, że mamy tu do 
czynienia z trendem rosnącym — 
jest to zresztą tendencja ogólnoświa
towa. ^Powołanie grupy roboczej so
cjologii środków masowego przekazu 
na zjeździe socjologów, jak również 
powołanie kwartalnika Przekazy i 
Opinie, niewątpliwie przyczyni się do 
dynamizacji tego działu poszukiwań 
poznawczych" — pisze autor, uzupeł

niając słowo od redakcji deklaracją 
wysokich oczekiwań środowiskowych. 

O prognozowaniu rozwoju maso
wego komunikowania piszą Will 
T e i c h e r t i Karsten R e n c k -
s t o r f. Jest to tłumaczenie artyku
łu, który ukazał się w 1974 r. w Pu
blizistik. W krytycznym przeglądzie 
prognoz dotyczących rozwoju maso
wych środków przekazu autorzy znaj
dują takie cechy wspólne: 
— Prognozy przyszłości masowych 

środków przekazu tym się odzna
czają, że po prostu rzutują w 
przyszłość opis tendencji współ
czesności. 

— O treści prognoz decydują kalku
lacje ekonomiczne, z jednej stro
ny, z drugiej zaś — możliwości 
techniczne. 

— Wzajemna zależność między ko
munikowaniem masowym a całym 
systemem społecznym, w ramach 
którego ono funkcjonuje, nie wy
chodzi poza deklaracje programo
we. 

— U podstaw wypowiedzi co do 
przyszłości masowych środków 
przekazu leży ujmowanie rzeczy
wistości w kategorie socjotechniki, 
a tym samym myślenie, któremu 
b r a k w i z j o n e r s t w a . 
Równie ważne jest spostrzeżenie, 

że brak jest w prognozach z i n s t y 
t u c j o n a l i z o w a n e g o w p ł y 
w u o d b i o r c ó w na środki prze
kazu. Być może — stwierdzają au
torzy — tym przekaźnikiem odbior
ców staną się badania socjologicz
ne nad masowym komunikowaniem, 
które w centrum zainteresowań ba
dawczych postawią żądania, potrzeby 
i zainteresowania odbiorców. 

Artykuł Borysa M. F i r s o w a — 
kierownika badań nad zagadnienia
mi masowego komunikowania w In
stytucie Badań Socjologicznych Aka
demii Nauk Związku Radzieckiego 
(„Komunikowanie masowe — telewi
zja — człowiek") jest z pogranicza 
teorii i empirii. Szeroko rozbudowaną 
część programowo-teoretyczną o cha
rakterze podręcznikowym uzupełniają 
wybrane fragmenty z różnych badań. 
Typologia telewidzów przeprowadzo
na według czasu poświęcanego tele
wizji z uwzględnieniem cech socjolo
gicznych i demograficznych potwier
dza dotychczasowe wyniki. Natomiast 
typologia n a s t a w i e n i a wobec 
masowych środków przekazu przynosi 
stwierdzenia nowe i zaskakujące: 
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Do grupy intelektualistów, ludzi 
bardzo aktywnych, znających się na 
sztuce i literaturze, zaliczono nauczy
cieli, lekarzy, pracowników nauko
wych, inżynierów i robotników wy
kwalifikowanych. Przyjmując wszel
kie możliwe różnice językowe w za
kresie pojęcia intelektualista, wyróż
niki wyłącznie zawodowe przesądza
jące o zaliczeniu do tej grupy wydają 
się zbyt dużym uproszczeniem. Po
dobnie w grupie trzeciej: telewidzo
wie o nastawieniu konsumpcyj
nym — znaleźli się razem studen
ci, emeryci, gospodynie domowe 
i robotnicy niewykwalifikowani. Ten 
wspólny mianownik dla zjawisk 
psychicznych i psychologicznych wy
daje się również zbyt szeroki. Cyto
wany przez B. M. Firsowa podział 
jest dorobkiem innych uczonych ra
dzieckich, ale włączony został, jako 
argument empirii do rozważań teo
retycznych. Przewodnim motywem 
pracy uczonego radzieckiego jest hu
manistyczna troska o to, aby w poję
ciach zbiorowych nie zagubić praw 
i potrzeb jednostki, stworzyć jak naj
lepsze warunki do indywidualnego 
rozwoju każdego człowieka. 

OBOPiSP dorobek swój przedsta
wił poprzez pracę Haliny Z a l e s 
k i e j „Społeczne oddziaływanie tele
wizji w ocenie odbiorców". Jest to 
bardzo dobra praca — zarówno w lo
gicznie przeprowadzonym wątku do
wodzeniu wym, jak i w starannym 
przygotowaniu warsztatowym. W oce
nie widzów telewizja ma przede 
wszystkim wpływ dodatni. Korzystne 
jej skutki szczególnie wysoko ocenia
ją rolnicy. W upatrywaniu wpływu 
ujemnego telewizji na aktywność 
życiową oraz w zakresie kształtowa
nia „gustów materialnych" słabo 
przeważa ocena ujemna. Z ocen od
biorców wypowiadanych na temat 
różnych aspektów telewizji wyłania 
się bogaty w szczegóły obraz odbior
ców i złożone czynniki kształtujące 
ten odbiór. Na plus autorce trzeba 
jeszcze zapisać i to, że nie poddała 
się przemożnej sile powszechnie usta
lonych stereotypów i naukowo spró
bowała potwierdzić ich faktyczną 
wartość. Okazało się, że nie zawsze 
to, co powszechnie wiadomo, jest 
akurat prawdziwe — i tak twierdze
nie, że telewizja demoralizuje mło
dzież, zdobyło tylko niewielu zdecy
dowanych zwolenników. Zyskała w 
ten sposób pełne uzasadnienie epinia 
autorki, że słuszne jest prowadzenie 

badań również w odniesieniu do ta
kich zagadnień, co do których pozor
nie istnieje zgodna powszechna opi
nia. 

Nowe pisma rodzi potrzeba społe
czna i naturalną rzeczy koleją staje 
się zaspokojenie tej potrzeby. Osiąg
nięcie tego jest rzadkim i ogromnym 
sukcesem. Ale dzieje się również 
i tak, że zrodzone z potrzeby społe
cznej pisma poprzez swą działalność 
nowe potrzeby społeczne tworzą. Ta
kich osiągnięć życzymy nowo powsta
łemu pismu. 

Teresa Lisicka 

ROCZNIK 
HISTORII CZASOPIŚMIENNICTWA 

POLSKIEGO 

W ostatnim zeszycie kwartalnika 
z ub. г.* Szymon R u d n i c k i i Wie
sław W ł a d y k a podjęli wspólnie 
pionierskie opracowanie prasy kon
serwatywnej Drugiej Rzeczypospoli
tej, przy czym pierwszy zajął się la
tami 1918—1926, drugi zaś z autorów 
przedstawił trzynaście następnych lat 
po przewrocie Piłsudskiego. Obie czę
ści różnią się zakresem tematycznym 
i konstrukcją. Zaznaczywszy trudność 
zdefiniowania tego, co uznamy za 
obóz konserwatywny (ponieważ kon
serwatyzm także w Polsce był różnie 
rozumiany), wychodzą autorzy z za
łożenia, iż u nas konserwatyzm mógł 
się oprzeć jedynie na ziemiaństwie. 
Głównym celem konserwatyzmu sta
ła się obrona przed reformą rolną, 
następnie zaś przed jej realizacją. 
Prasa była tu jedyną prawie możli
wością dotarcia do zwolenników i 
sympatyków oraz propagowania swej 
polityki. Większość pism tej katego
rii wydawały spółki akcyjne, jako na 
zewnątrz formalnie bezpartyjne. Kry
terium zachowawczości sprowadza się 
w danych warunkach do reprezento
wanej linii politycznej, tudzież do roz
poznania, kto dane pismo wydawał 
i finansował. Przegląd tytułów obej
muje również część prasy monarchi-
stycznej, natomiast pomija prasę zie
miańską wydawaną przez Związki 
Ziemian czy Radę Naczelną Organi
zacji Ziemiańskich, choć zidentyfiko-

* Tom. XIV: 1975 zesz. 4, s. 409—541. 
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wano na wstępie konserwatyzm wła
śnie z ziemiaństwem i obroną jego 
życiowych interesów. Tkwi w tym 
jakaś niekonsekwencja. 

Charakterystyka prasy konserwa
tywnej zaczyna się od jej seniora, 
krakowskiego Czasu po reorganizacji 
jego wydawnictwa w 1918 r. W pier
wszych latach niepodległości stano
wił on przykład dla innych pism 
konserwatywnych. Upadały one zre
sztą dość szybko, jak Dziennik Po
wszechny i miesięcznik Polska. Od
powiednikiem Czasu w Wielkopolsce 
został Dziennik Poznański, ukazują
cy się lat 80. Warszawa otrzymała od 
1924 r. Dzień Polski, Wilno w 1922 r. 
Słowo Stanisława Mackiewicza, naj
wybitniejszego publicysty obozu i na
wet jego ideologa, a zarazem prota-
gonisty Piłsudskiego. Najmniej po
wiedziano tu o Rzeczypospolitej Pa
derewskiego i Strońskiego. Wspo
mniano tylko Warszawiankę. 

Przewrót majowy 1926 r. sprzyjał 
ożywieniu grup konserwatywnych, 
zgalwanizował ich prasę. Wystąpiły 
teraz trudności i kłopoty materialne 
Dnia Polskiego i Czasu, zakończone 
ich fuzją w 1934 r. Pierwsza upadła 
Warszawianka (1928). Znośniej pod 
względem finansowym układały się 
sprawy Dziennika Poznańskiego i 
Słowa w Wilnie. Krystalizowanie się 
stosunku do Piłsudskiego urosło do 
najważniejszego problemu pism za
chowawczych, które zresztą nie umia
ły i nie nauczyły się z sobą współ
pracować. Po r. 1935 obóz konserwa
tywny wrócił na 'margines życia po
litycznego. 

Druga część artykułu zawiera wię
cej informacji o stanie wewnętrznym 
pism niż pierwsza; obie mają war
tość materiałową i są pierwszą pró
bą ujęcia tematyki, wstępnym reko
nesansem naukowym. Sporne pozo
stają nadal: kryterium wyróżniające 
prasę tej kategorii, jej specyfika po
lityczna, odniesienia programowe, 
ideologiczne, strategiczne, taktyczne 
do idei i praktyki konserwatywnej. 
Samo używane określenie „ruch kon
serwatywny" jest mylące, można mó
wić raczej o obozie konserwatyw
nym, rozbitym zresztą na grupy i 
grupki, pozbawionym w porównaniu 
z innymi stronnictwami dynamiki i 
bazy członkowskiej. Komplikuje spra
wę historykowi prasy dwuznaczna 
rola propagandowa, funkcje politycz
ne i kulturalne organów myśli kon
serwatywnej. 

Zdzisław K a n d z i o r a obrał za 
temat swej pracy magisterskiej Ku
rier Wielkopolski, poznański organ 
Stronnictwa Demokratycznego (1946— 
1950) i podaje ją w skróceniu, opar
tą na relacji świadka naocznego — 
autor bowiem pełnił tam funkcje re
daktora technicznego. Dziennik uka
zał się 2 lipca 1946, powstał z inicja
tywy założycielskiej grupy SD w Po
znaniu. Miał zdobyć czytelników w 
warstwie kupiecko-rzemieślniczej i 
wśród inteligencji. Dla ułatwienia so
bie startu kopiowano szatę graficz
ną i układ przedwojennego endeckie
go Kuriera Poznańskiego. W półtora 
roku później upodobniono się całko
wicie do centralnego organu SD war
szawskiego Kuriera Codziennego, skąd 
też brano coraz częściej gotowe ma
tryce poszczególnych kolumn. Głów
ną .przyczyną słabości i ostatecznego 
zawieszenia pisma była ciężka sytua
cja materialna i zła administracja. 
Stało się ono w trzecim roku istnie
nia właściwie mutacją Kuriera Co
dziennego. 

Wiesław W ł a d y k a zestawił ty
tuły 639 dzienników i 225 mutacji i 
wydań wieczornych dzienników w ję
zyku polskim w Drugiej Rzeczypospo
litej (1918—1939). Jest to uzupełnienie 
artykułu tegoż autora: „Prasa co
dzienna w Polsce (1918—1939). Cha
rakterystyka statystyczna" (RHCzP 
t. XIII, z. 2, s. 137—155). Opis dzien
nika uwzględnia jego tytuł, miejsce 
wydania, okres wychodzenia, miejsce 
przechowywania, informacje o muta
cjach i kontynuacjach. Przy każdym 
tytule zaznaczono posiadające go 
główne biblioteki publiczne. Dodano 
indeks miejscowości. Bibliografia ta 
jest wstępem do opracowania retro
spektywnej bibliografii tytułów pra
sy codziennej Polski międzywojennej. 

W części kronikarskiej Alina 
S ł o m k o w s k a daje sprawozdanie 
z konferencji w sprawie zespołowej 
monografii na temat: „Dziennikarstwo 
krajów wspólnoty socjalistycznej". 
Obradowała ona w Moskwie w dniach 
28—31 maja 1974. Referenci konfe
rencji opracują poszczególne rozdzia
ły na temat rozwoju dziennikarstwa 
w swoich krajach. Monografia wyj
dzie w językach wszystkich krajów 
socjalistycznych (nadto po angielsku 
i po hiszpańsku). Będzie to pierwszy 
encyklopedyczny informator o współ
czesnym socjalistycznym dziennikar
stwie. 

Czesław Lechicki 
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nasze 
probien my 
PISMO ZARZĄDU GŁÓWNEGO 
RSW „PRASA-KSIĄŻKA-RUCH" 

1975 

Jak redagować dziś pismo bran
żowe, żeby odbiorca sięgał po nie 
nie tylko z poczucia obowiązku? Ja
ką mu nadać formułę, żeby nie tylko 
przyciągnąć czytelnika, ale spełnić 
podstawowy postulat — metodycznie 
i na bieżąco informować o wszystkich 
istotnych zjawiskach i wydarzeniach 
w danej dziedzinie? Jak wyważyć 
proporcje materiałów składających 
się na numer, żeby nie zburzyć jego 
wewnętrznej równowagi? Jak nie 
ulec naporowi gotowych czy przygo
towywanych materiałów, które są z 
różnych względów na tyle dobre, że 
trudno z nich zrezygnować, choć nie 
za bardzo „siedzą" w modelu pisma? 
Jak wreszcie rozsądnie i chłodno ob
dzielać numery materiałami rocznico
wymi i jubileuszowymi, jeśli te kipią 
•nadmiarem, a pismo ma być przecież 
branżowe? Co zrobić, jeśli — co go
rzej — pismo obsługuje nie jedną 
branżę lecz kilka pokrewnych (choć 
nie zawsze blisko), związanych jed
ną instytucją? Dalej: jeśli jedna in
stytucja, to pismo zaczyna oscylować 
między modelem pisma branżowego 
i — z drugiej strony — gazety za
kładowej? Ba, ale jeśli tych zakła
dów tyle i tak różnych, że trudno 
ogarnąć ich codzienną krzątaninę, bo 
zmieniają się szybciej niż sprawozda
nia z ich działalności? 

Sporo takich i podobnych pytań 
nasuwało mi się w trakcie czytania 
miesięcznika ZG RSW „Prasa-Książ-
ka-Ruch". Nie wydaje się, żeby mo
gli być wolni od podobnych wątpli
wości redaktorzy tego pisma, jak zre
sztą i innych pokrewnych. Adresat-
czytelnik jest tu wprawdzie wyraź
nie określony, co w dużej mierze uła
twiałoby zadanie, gdyby nie ogromne 
wewnętrzne zróżnicowanie tego krę
gu odbiorców. Pogodzić zainteresowa
nia dziennikarzy, kolporterów, wy
dawców książek, drukarzy, teorety
ków prasy, grafików, kierowników 

klubów i wielu, wielu innych, żeby 
obdzielić wszystkich w miarę spra
wiedliwie i ku ogólnemu zadowole
niu — to zadanie raczej trudne i już 
z góry budzące podziw dla tego, kto 
się go podejmie. 

Jak to się w praktyce realizuje — 
ano, ze zmiennym szczęściem, bo też 
i stałe nie bardzo jest możliwe. Czy 
pracownicy instytucji-ogniw znajdu
ją w piśmie materiały, które z jed
nej strony informują pozostałe ogni
wa o ich bieżącej pracy, a z drugiej 
im samym pomagają rozwiązywać 
problemy warsztatowe? — na pewno 
tak. Inna sprawa, że wywołują one 
niedosyt, bo doczekać się w kolejce 
na „swoją" tematykę, gdy pismo jest 
miesięcznikiem, chyba niełatwo — 
stąd pewna wyrywkowość problema
tyki. 

Dziennikarze i teoretycy prasy, 
choć mają kilka innych pism do ich 
wyłącznej dyspozycji, i tu wypełnia
ją chyba większą część szpalt — trze
ba przyznać, że z korzyścią dla pisma. 
Wśród materiałów dziennikarskich 
szczególną — moim zdaniem — war
tość mają te, które dotyczą spraw 
warsztatowych; w ciągu roku poja
wiło się w piśmie sporo wypowiedzi 
dyskusyjnych wokół takich tematów, 
jak wprowadzenie w zawód, konfe
rencja prasowa, problemy dzienni
karstwa sportowego, wywiad czy kry
tyka artystyczna. Ale i tu odczuwa 
się swoisty niedosyt: zanim się dys
kusja na dobre rozkręci, już się rwie, 
jakby redakcja nie mogła się zdecy
dować: kontynuować temat, podjąć 
nowy czy pozostawić rzecz przypad
kowi. Tak było z dyskusją o wywia
dzie i podobnie zapowiada się los 
krytyki artystycznej. 

Dyskusję o wywiadzie miała za
początkować nieco prowokacyjna wy
powiedź Daniela P a s s e n t a („Niech 
mówią inni", nr 7—8), dowodzącego, 
że u podłoża dzisiejszej popularności 
tego gatunku leży niechęć dziennika
rzy do zabierania głosu w swoim 
imieniu, brak samodzielnych przemy
śleń: łatwiej pozwolić mówić osobie 
będącej autorytetem w swojej dzie
dzinie, niż samemu powiedzieć o niej 
coś sensownego. 

Wydawałoby się, że ten sąd wy
zwoli lawinę sprzeciwów i uzasad
nień, ale nie. Jedynym śladem tej te
matyki w dalszych numerach roczni
ka 1975 jest rozmowa Joanny P a s z 
k i e w i c z z Bogdanem M a c i e 
j e w s k i m , laureatem nagrody spe

ie* 
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cjalnej PAN i SDP oraz prezesa RSW 
za wywiady opublikowane w ITD 
(„Wywiad jest dla mnie formą publi
cystyki", nr 9). Rozmowa poprowa
dzona zgrabnie i ciekawie, pozwala
jąca laureatowi ujawnić coś z tajem
nic warsztatu i z planów i z osobo
wości, a więc swoista rzeczowa od
powiedź na zarzut Passenta o częste 
nieprzygotowanie wywiadu przez 
dziennikarza, bierność lub przeciw
nie — zbytnią ekspansywność. 

Dyskusja o krytyce artystycznej ma 
jeszcze szanse ratunku, bo choć prze
dziwnie rozciągnięta (ostatnią wypo
wiedź od przedostatniej dzieli 8 mie
sięcy), tak że się waham, czy to moż
na jeszcze nazwać dyskusją — zazna
czyła się dobitnie wypowiedzią Ma
cieja G u t o w s k i e g o w ostatnim 
numerze roku („Społeczna rola kry
tyki artystycznej", nr 12) i dodatko
wo artykułem Zdzisława S i e r p i ń 
s k i e g o o upowszechnieniu muzyki. 
Lapidarnie, prawie na sposób szkol
nego wykładu, wskazuje Gutowski na 
zmianę funkcji krytyki plastycznej. 
Funkcja wartościująca (czy to, co 
oglądnął krytyk jest dobre?) powoli 
ustępuje wyjaśnianiu struktury i za
wartości zjawiska plastycznego, a da
lej — jego interpretacji. To wynik 
przemian zachodzących w sztuce. I 
wreszcie — co jest zasadniczym ce
lem działalności krytyka: podjęcie 
dyskusji z samym artystą. Nie jej 
ostateczny wynik, ale przebieg, sama 
dyskusja, „spór o sztukę i rzeczywi
stość". 

Materiałów z dziedziny wiedzy o 
prasie jest w piśmie sporo. Zatrzy
majmy się na dwóch artykułach Je
rzego Ł a z a r z a , ponieważ obydwa 
mają charakter niejako programowy. 
Koncentrując uwagę na „Kształtowa
niu postaw społecznie pożądanych" 
(nr 4) i „Roli środków masowego 
przekazu w wychowaniu młodego po
kolenia" (nr 10), akcentują tym sa
mym ciągłość linii prac podjętych 
przez Dział Analiz Prasowych ZG 
RSW (przypomnijmy, że poprzednie 
analizy dotyczyły obrazu robotnika 
w orasie polskiej). 

W latach 1973—1975 Dział Analiz 
przeprowadził badania 45 czasopism, 
skupiając uwagę na publicystyce do
tyczącej kształtowania postaw osobo
wych. Model, wzór postawy osobowej 
obywatela kraju socjalistycznego 
skonstruowano opierając się na do
kumentach partyjnych. Materiał pra
sowy, w którym wydzieliły się; trzy 

zasadnicze grupy: 1. dyskusje na te
mat wzorców pożądanych, 2. diagno
zy, 3. publikacje prezentujące posta
wy pozytywne — okazał się intere
sujący, choć nie tak obfity, jakby się 
należało spodziewać. l iczba publika
cji propagujących wzorce osobowe 
była jeszcze niewielka, ale dyskusja 
wokół cech składających się na ten 
wzorzec trwa. W obrazie człowieka 
ukształtowanym w dyskusji dominu
je jego stosunek do pracy. Praca zaj
muje pierwsze miejsce w systemie 
wartości, ale tuż obok — stosunek 
do rodziny, odpowiedzialność za wy
chowanie dzieci, a dalej — postawa 
społecznikowska (szczególnie w miej
scu zamieszkania). 

Jednakże publicystyka przynosi nie 
zawsze właściwy obraz wzorowej pra
cy. Zbyt rzadko jeszcze premiuje się 
w prasie ludzką inicjatywę, postawę 
twórczą, raczej tradycyjnie, podkre
ślając ciężki trud. Brak także anali
zy mechanizmów indywidualnego po
stępowania. Najistotniejszym jednak 
osiągnięciem dyskusji nad wzorcami 
postaw jest wg autora to, że uświa
domiła ona społeczeństwu, jak złożo
nym procesem jest dziś wychowanie 
i że uchylanie się któregokolwiek z 
czynników w tym procesie (szkoły, 
rodziny, zakładu pracy) od odpowie
dzialności za efekt wychowawczy — 
przekreśla jego wartość. 

Drugi artykuł J. Łazarza jest kon
tynuacją tego tematu w węższym za
kresie. 

Środki masowe będą miały nieco 
odmienioną funkcję w dobie rewolu
cji naukowo-technicznej. Reforma sy
stemu oświaty (wydłużenie okresu 
nauczania), konieczność szerokich 
kontaktów zawodowych i — co za 
tym idzie — stałego dokształcania się 
musi spowodować zmianę dotychcza
sowych form nauczania stosowanych 
przez masowe środki we wzajemnie 
się uzupełniający system oświaty 
permanentnej. Tak więc już nie „ob
sługiwanie osobowości konsumenta", 
lecz pobudzanie jego aktywności my
ślowej i wszechstronne rozwijanie 
osobowości stanie się ich nową funk
cją. 

Tak wygląda program. A jak tym
czasem działają kluby prasy i książ
ki, szczególnie w małych miastecz
kach i wsiach? Nasze Problemy sy
stematycznie o tym informują. Bo to 
przecież one właśnie, kluby, mają 
m. in. niewdzięczną rolę doprowadze
nia idei do adresata. 
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We wrześniowym numerze pisma 
Jerzy D a n i e l e w i c z zapoznał czy
telników z wynikami plebiscytu na 
„Mistrza pracy klubowej — gospoda
rza klubu", plebiscytu przeprowadza
nego co roku przez Chłopską Drogę. 
Tak więc dowiedzieliśmy się, kto w 
ubiegłym roku otrzymał nagrody, czyj 
wysiłek został dostrzeżony. I tyle. 
Co takiego zrobili w swoich klubach 
gospodarze, że zasłużyli na wyróżnie
nie? Czym przedarł się ich klub przez 
monotonię form, a raczej braku form 
działania innych podobnych placó
wek? Nie wiemy. Redakcji ten temat 
nie zainteresował. 

Maria Russ 

Theorie 
und Praxis 
des 
sozialistischen 
Journalismus 

I PÓŁROCZE 1975 * 

Pierwszy numer dwumiesięcznika 
otwierają referaty i komunikaty 
przedstawione w październiku 1974 
na konferencji naukowej zorganizo
wanej pt. „Język i styl dziennikarza 
partyjnego" przez redakcję Leipziger 
Volkszeitung oraz Sekcję Dziennikar
stwa Uniwersytetu w Lipsku. Tema
ty wystąpień: Jasność — zrozumia
łość — indywidualność — oryginal
ność wypowiedzi; Język i styl robot
ników piszących w Leipziger Volks
zeitung; Niektóre aspekty polemiki 
nieantagonistycznej ; W jakim stopniu 
konkretny powinien być materiał 
dziennikarski; Język na kolumnach 
dla młodzieży; Uwagi na temat arty
kułów wstępnych Leipziger Volkszei
tung; Nauka w gazecie codziennej; 
Uwagi o pracy nad informacjami. 

Poza tym w numerze zwraca uwa
gę kilka dalszych opracowań. Hans-
Dieter S c h a f referuje wyniki badań 
lingwistycznych nad stosowaniem tro
pów (figur retorycznych) w tekstach 
dziennikarskich na temat integracji 
krajów RWPG na łamach 2 gazet 
NRD-owskich. Stosowane w nich me-

* Zesz. l : s. 95, zesz. 2: s. 95, zesz. 3 : 
s. 105. 

tafory i inne figury autor ocenia ja
ko ważne środki wyrazu, umożliwia
jące szczególnie obrazowy przekaz 
informacji. 

Jochen S c h l e v o i g t ocenia 
„Możliwości sprawozdań ilustrowa
nych w dziennikach" na podstawie 
analizy 140 takich publikacji zamie
szczonych w czasie od 1 VII do 15 
VIII 1974 w 15 organach okręgowych 
SED. Strukturę sprawozdania ilustro
wanego przedstawia w następującym 
schemacie: 

Г 

ftagbweto 

TekAł ла/Юам.-ищ) 

J l _ _ I l 

-ТеММу рЩ} -UuĄ-traciGCĄj 

Klaus B r a n d t publikuje skrót 
swej pracy dyplomowej pt. „Funkcja 
i ukształtowanie 'czołówki' w dzien
nikach". Wśród analizowanych 377 
czołówek w 7 dziennikach z lutego 
i marca 1974 — 44,6°/o dotyczyło pro
blemów gospodarczych, co w świetle 
uchwał VIII Zjazdu SED autor oce
nia pozytywnie. Problemom między
narodowym poświęcono 16,4% naj
bardziej eksponowanych doniesień, 
partyjnym 14,8°/o i dalej: polityce 
wewnętrznej 9,5%, zagadnieniom 
oświatowo-młodzieżowym 6,1%, mili
tarnym 5,8%, oficjalnym dokumentom 
1,9%, sprawom kulturalnym 0.6%, 
propagandowym 0,3%. 

Willy W a 11 h e r omawia wyniki 
porównawczej analizy 321 wywiadów 
zamieszczonych w 3 dziennikach i 1 
czasopiśmie NRD. Aż 94% określił ja
ko „wywiady protokolarne". Połowa 
sprowadzała się wyłącznie do przeka
zywania faktów, co wynikało przede 
wszystkim ze sposobu stawiania py
tań przez dziennikarzy. 

Z tym problemem wiąże się kolej
ny artykuł, v/ którym Maria P a t z -
s с h к е przedstawia „Wywiad w pra
sie radzieckiej", opierając się na 
książkach Bogdanowa i Wiaziemskie-
go ..Sprawocznik żurnalista" oraz Pel
ta „Żanry sowietśkoj gaziety" i „Ga-
zietnyje żanry". 

Reinhard H o p f e r publikuje tezy 
o problemach marksistowskich badań 
nad zdatnością do komunikowania, 
wskazując na wzrastające znaczenie 
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pojęcia zdatności w socjologii, psy
chologii społecznej i lingwistyce w 
związku ze wzrastającym zaintereso
waniem problemami interakcji i ko
munikowania. 

Znacznie mniej bogaty wydaje się 
numer 2. Znajdujemy w nim ггь in. 
obszerny szkic L. i G. C a c e r e s ó w 
o dziennikarstwie chilijskim w okre
sie Frontu Ludowego 1970—1973, roz
prawę Klausa Н е с к e r a pt. „Pra
gmatyka jako czynnik oddziaływania 
w dziennikarstwie" (problemy: Pra
gmatyka w służbie dziennikarstwa; 
Pragmatyka jako dziedzina semioty
ki; Znak językowy jako słowo — 
zdanie — tekst; Modele i relacje zna
ków; Semiotyczne aspekty mowy: 
Nadużycie pragmatyki w imperiali
stycznej technice propagandy; Pra
gmatyka o podstawie marksistow
skiej), artykuł Wolfganga K l e i n 
w ä c h t e r a podejmujący problem 
wymiany informacji i telewizji sate
litarnej w aspekcie prawa międzyna
rodowego. 

W numerze 3. na czele wydruko
wano studium Reinharda H o p f e r a 
„O znaczeniu ustaleń socjolingwistycz
nych i psycholingwistycznych dla pra-
soznawstwa". Rozróżniając za Saus-
sure'em „la langue" i „la parole", 
wśród istotnych tematów badań s o-
c j o l i n g w i s t y c z n y c h autor wy
mienia: l. społeczne odmiany języka, 
2. zależności faktycznego zastosowa
nia języka od społecznych cech i sy
tuacji osób mówiących, 3. działanie 
komunikatywne i wydarzenia komu
nikatywne (omawia to obszernie w 
dalszej części artykułu). Do istotnych 
tematów p s y c h o l i n g w i s t y c z 
n y c h zalicza natomiast: 1. umiejęt
ność mówienia, 2. mowę i pamięć, 3. 
wytwarzanie (produkcję) mowy i jej 
recepcję, 4. związek między mową i 
innymi cechami osobowościowymi (in
teligencją, emocjonalnością, nastawie
niami). Szczegółowo problemami psy-
cholingwistycznymi ima się zająć w 
drugiej części artykułu w jednym z 
następnych numerów czasopisma. 

Również dalsze materiały świadczą 
o skoncentrowaniu uwagi redakcji 
w omawianym półroczu na tema
tach językoznawczych. I tak Joachim 
P ö t s c h k e zajmuje się nominalnym 
sposobem wyrażania w tekstach 
dziennikarskich, a Vera H a u s c h i l d 
stosowaniem pojęcia „redundancja" i 
jego znaczeniem przy komponowaniu 
wiadomości. Z innej problematyki — 
Willy W a 11 h e r i Wolfgang R ö-

d e l dyskutują o niektórych proble
mach pracy spikerów radiowych i 
prezenterów telewizyjnych, Werner 
U l l r i c h krytykuje burżuazyjne „re
cepty" rozwoju prasy w krajach roz
wijających się, a Gabriela C â с e r e s 
przedstawia lewicowe czasopismo Pa-
loma na tle innych publikacji dla ko
biet w okresie Frontu Ludowego w 
Chile. 

Polskiego czytelnika zainteresuje 
obszerny wyciąg z autoreferatu pra
cy doktorskiej Grażyny M u s i a ł -
P e t e r „Współdziałanie dziennikar
skich środków masowych w PRL — 
jego społeczne uwarunkowania i od
działywania", .obronionej w lutym 
1975 w Sekcji Dziennikarskiej w Lip
sku. Autorka zbierała materiały do 
pracy w naszym kraju i zreferowała 
przede wszystkim nowsze badania 
OBP (Z. Bajki, B. Garlickiego). Z 
opracowań teoretycznych odwołała się 
głównie do książek M. Szulczew-
skiego. 

Wreszcie trudno nie odnotować re
cenzji wydanego w 1974 r. katalogu 
wszystkich prac prasoznawczych po
wstałych w Sekcji Dziennikarskiej 
w Lipsku w 25-leciu od 1950 r. — od
notowano ich aż 2421! O niezbędności 
i wartości takiego informatora za
równo dla teorii, jak i praktyki 
dziennikarskiej nie trzeba w tym 
miejscu przekonywać. 

Czesław Biel 

GAZETTE 
ROCZNIK 1975 

Uprzednio skrytykowałem to pismo 
za brak polityki redakcyjnej, ideolo
giczny konserwatyzm i publikację 
mało wartościowych materiałów. Dziś 
muszę swe zdanie skorygować, w 
roczniku 1975 widać istotne zmiany 
na lepsze. Zwraca uwagę duża kon
centracja tematyczna i dążenie do 
kontynuacji podjętych wątków. Do
minującą problematyką jest tym ra
zem komunikowanie międzynarodowe, 
któremu poświęcono dwa artykuły o 
charakterze teoretyczno-syntetycznym, 
trzy pozycje mówią o pracy agencji 
prasowych, też stanowiących przejaw 
tego typu komunikowania, oraz o in
formacji rządowej, przeznaczonej dla 
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zagranicznych odbiorców. W końcu 
znajdujemy tu jeden przykład pracy 
empirycznej dotyczącej problematyki 
odbioru informacji międzynarodowej. 
Temat drugi to mało znane systemy 
prasowe i informacyjne świata — 
łącznie cztery pozycje, dalej dwa ar
tykuły poświęcono technice komuni
kowania oraz jej wpływowi na me
dia. Zatem duża koncentracja tema
tyczna obejmująca 12 pozycji na 17 
w tym roczniku. Wykazy bibliogra
ficzne, jakie pismo zamieszcza, są 
mocno niekompletne i spóźnione, co 
psuje dobre wrażenie, jakie robi ca
łość. 

Herbert I. S c h i l l e r („The Ap
pearance of National Communication 
Policies: A New Arena for Social 
Struggle" — nr 2, s. 82—94) omawia 
aktualny dziś problem krajowej i 
międzynarodowej polityki komuni
kowania. Polityki krajowe, coraz wy
raźniej formułowane, mają na celu 
ochronę wartości kultury narodowej 
przed imperializmem wielkich poten
tatów na rynku mediów. Przywykli
śmy do tego, że takie systemy pro
tekcyjne ustanawiają państwa Trze
ciego Świata, tymczasem bardzo wy
raźnie dołączają dp nich tzw. kraje 
rozwinięte, np. ostatnio Kanada. Kon
centracja prasy krajowej w obcych 
rękach, dominacja Stanów Zjedno
czonych na światowym rynku mediów 
powiększa obawy. Przykładem może 
być film. „W istocie, w Europie, naj
większe kompanie filmowe nie są by
najmniej brytyjskimi lub francuski
mi lub włoskimi lub niemieckimi — 
ani nawet europejskimi. Są amery
kańskie" — cytuje Schiller — Gubac-
/ka („Cultural Identity and Film in 
the European Economic Communi
ty", 1974). Ów kulturalny imperia
lizm, zdaniem autora, wymaga kon
sekwentnych kroków hamujących i 
temu służyć winny polityki masowe
go komunikowania. W formułowaniu 
tych polityk istotną rolę wyznacza on 
/badaniom empirycznym. 

Francesca К 1 a v e r („Communica
tion-Satellites and International Co
pyright" — nr 3, s. 125—135) przed
stawia stan dyskusji, prowadzonej 
głównie na forum UNESCO, nad pro
blemami użycia satelitów w teleko-
munikowaniu międzynarodowym. I 
chociaż trudno autorkę posądzać o 
sympatię do stanowiska zajmowane
go w tych sprawach przez kraje so
cjalistyczne, nie wykracza ona poza 
kompetentne relacjonowanie skompli

kowanej debaty, co nadaje artykuło
wi walor informacyjności. 

Theodore E. K r u g l a к („The Ro
le and Evolution of Press Agencies 
in the Socialist Countries" — nr 1, 
s. 1—18) pisze o roli i rozwoju agen
cji prasowych w krajach socjalistycz
nych. Autor wcześniejszej pracy o 
TASS-ie stara się zawrzeć tu możli
wie dużo informacji, dotyczących 
agencji europejskich, historii karteli 
informacyjnych w krajach Europy 
wschodniej, jak i obecnego stanu tych 
instytucji w krajach socjalistycznych. 
Na 18 stronach druku zabieg ten tru
dny jest do dokonania. Z tych też za
pewne powodów sporo w artykule 
luk. Na zakończenie autor rozważa 
kwestie różnic w posługiwaniu się 
materiałami agencyjnymi przez dzien
nikarzy zachodnich oraz socjalistycz
nych, ujmując je w formułę rozważań 
nad działaniem redaktora jako selek
cjonera informacji. Brak zadowalają
cych danych nie pozwala mu jednak 
na wysnucie pełnych wniosków. 

John Spicer N i c h o l s („LATIN — 
Latin American News Agency" — nr 
3, s. 170—181) omawia działalność 
Agencia Latinoamericana de Infor
mation. Praca oparta jest o analizę 
sposobów wykorzystywania materia
łów tej agencji przez prasę latyno
amerykańską. Empiryczne podejście 
czyni z pracy pozycję istotną dla ba
daczy zagadnienia. 

J. G. d e J o n g („An Outline of 
the Netherlands Foreign Information 
Program and Some General Obser
vations on Small Power Propaganr 
da" — nr 3, s. 149—162) ukazuje roz
wój holenderskich agend rządowych 
zajmujących się informacją adreso
waną do odbiorcy zagranicznego. Te
zą artykułu jest, że holenderski sy
stem informacji zagranicznej nie wy
raża dążeń imperialnych, lecz stano
wi raczej przykład informacji poko
jowej lub co najwyżej broniącej do
brego imienia kraju, co określił pe
wien koreański dziennikarz jako „ju
do public relations". Jedynie dobra 
znajomość realiów pozwoliłaby na 
krytyczną ocenę tej pracy. 

Wspomniany wyżej J. S. N i c h o l s 
(„Increasing Reader Interest in For
eign News by Increasing Foreign 
News Content in Newspapers: An 
Experimental Test" — nr 4, s. 231— 
237) przeprowadził badania bardzo 
istotne z punktu widzenia teorii mię
dzynarodowego komunikowania. Otóż 
zgodnie z liberalną teorią, uznawaną 
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przez dziennikarzy zachodnich, za
wartość informacji prasowej jest 
funkcją zainteresowań czytelników. 
Nichols — i słusznie — rozważa hi
potezę przeciwną: mianowicie, że eks
pozycja pewnych tematów na łamach 
prasy zwiększa zapotrzebowanie na 
nie wśród odbiorców, co równe jest 
przekonaniu o promocyjnej roli me
diów. Tezę tę starał się poddać empi
rycznemu sprawdzeniu i otrzymał 
wynik... negatywny. Autor jednak z 
założenia swego nie rezygnuje. Na 
zakończenie pisze: „Mimo braku em
pirycznego potwierdzenia zespół ba
dawczy nadal uważa, że hipoteza jest 
słuszna. Wierzymy, że niepowodzenie 
badań w potwierdzaniu hipotezy jest 
wynikiem metodologicznych, nie zaś 
teoretycznych braków" (s. 237). 

Jak wspomniałem, Gazette konty
nuuje prezentacje mniej znanych sy
stemów prasowych świata. Cztery ar
tykuły mają znaczny ładunek infor
macyjny, choć niektóre poświęcono 
ilustracji ogólniejszych tez. I tak Do
nald L. G u i m a r y („The Press of 
South Vietnam: A Recent Perspecti
ve" — nr 3, s. 163—169) ukazuje pra
sę Wietnamu Południowego w końco
wej fazie rządów Thieu; John 
A. L e n t , bardzo interesujący autor, 
(„English Language Mass Media of 
Malaysia: Historical and Contempo
rary Perspectives" — nr 2, s. 95— 
113) opisuje system angielskojęzycz
nych środków masowych w Malezji; 
Miroljub R a d o j k o v i c („Political 
Participation and Mass Media in Yu
goslavia" — nr 3, s. 136—148) omawia 
media w Jugosławii pod kątem ucze
stnictwa politycznego (artykuł jest 
pod wyraźnym wpływem badań bry
tyjskich, bo też w Leeds przedstawił 
autor pracę magisterską na ten te
mat); James F. S c o t t o n („The 
Press in Kenya a Decade After In
dépendance: Pattern of Readership 
and Ownership" nr 1, s. 19—33) przed
stawia zawartość dwu dzienników 
ukazujących się w Kenii w języku 
angielskim oraz dwu w suahili. Mi
mo braku danych empirycznych sta
ra się określić różne typy czytelników 
tych pism. 

Osoby interesujące się przyszłością 
mediów, zwłaszcza zaś prasy druko
wanej, winny sięgnąć do artykułu 
Rolanda E. W o l s e l e y a („The 
Coming Disappearance of Printed 
Journalism" — nr 4, s. 199—208). Au
tor omawia perspektywy przekształ
ceń struktury mediów w związku z 

nadchodzącym, jego zdaniem, kryzy
sem prasy drukowanej. Osiem czyn
ników wskazuje na to, że prasa ta 
zacznie zanikać. Są to: „1. Olbrzymia 
konsumpcja materiałowa: papier, far
ba i inne składniki. Ich użycie jest 
ważne nie tylko ze względu na nie
zwykle rosnące koszty, lecz również 
na fakt iż ogranicza to ich dostęp
ność w innych wypadkach. 2. Popyt 
na treści nie fikcyjne i malejący na 
fikcje. 3. Pojawienie się „nowego 
dziennikarstwa". 4. Zmiany w sposo
bach spędzania czasu wolnego. 5. Du
ża ruchliwość populacji. 6. Łączenie 
się wydawnictw i rozpowszechnianie 
się grup lub łańcuchów wydawni
czych. 7. Brak wielkich postaci lite
rackich wśród redaktorów: dziś jest 
to zajęcie ludzi lub postaci zajmują
cych się lansowaniem, nie zaś inte
lektualistów. 8. Zmniejszanie się czy
telnictwa wśród dzieci." (s. 201). 

Frans C r o n e i Piet d e К г о о n 
(„Video — a Developing Medium" — 
nr 4, s. 221—230) omawiają zmiany 
jakie niesie dla struktury mediów sy
stem Video. 

Odbiegającą tematem od trzech 
podstawowych problemów rocznika 
jest praca empiryczna Ala H e s t e-
r a („Violence on the Front Pages of 
Three American Newspapers, 1924— 
1973" — nr 4, s. 209—220), poświęco
na wynikom analizy treści pierw
szych stron trzech amerykańskich 
dzienników za okres 49 lat, przepro
wadzonej pod kątem wykrycia obec
ności relacji o użyciu siły. Ogó]ny 
wniosek z tej analizy brzmi, że re
lacje o violence najczęściej pojawiały 
się na łamach wówczas, gdy Stany 
Zjednoczone prowadziły wojnę • i do
tyczyły walki zbrojnej. Średnio jedna 
piąta wiadomości z pierwszych stron 
dotyczy użycia siły. 

Na zakończenie dwie istotne pozy
cje. Jose Marquez d e M e l o (..Evo
lution of the Communication Disci
pline in Brazil" — nr 1, s. 34—39) 
przedstawia stan nauczania wiedzv о 
masowym komunikowaniu w Brazy
lii. Po omówieniu różnego typu szko
lenia v/ brazylijskich studiach dz''r-n-
nik^rstwa, przedstawia uwagi o ba
daniu masowego komunikowania w 
tym kraju. Kilka stwierdzeń winno 
zainteresować polskiego prasoznawe, 
borvkajaceso się również z proble
mem określenia stosunku swej wie
dzy do badań zachodnich. ..Wiek*~rśA 

projektów badawczych, zgłoszonych 
przez brazylijskich uczonych miała 
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charakter opisowy. Z jednej strony, 
istnieje zainteresowanie badaniami, 
w sposób pełniejszy, samego zjawiska 
masowego komunikowania w kraju. 
Z drugiej młodzi badacze wykazują 
wiele sceptycyzmu wobec metodolo
gii i konceptualizacji jakie przeważa
ją w badaniach nad komunikowa
niem w krajach rozwiniętych. Ana
lizując badania amerykańskie i euro
pejskie Brazylijczycy łatwo stwier
dzają brak zastosowania pewnych 
teorii i wymyślnych metodologii do 
rzeczywistych potrzeb krajów rozwi
jających się. Zarówno amerykańscy 
jak i europejscy badacze wydają się 
głównie interesować sprawdzaniem 
teorii lub doskonaleniem technik po
miaru niż rozwiązywaniem proble
mów" (s. 38—39). 

Polemikę z poglądami Pertti H e-
m a n u s a na temat pojęć indoktry
nacji i propagandy podejmuje Kjell 
N o w a k . Tekst ten, jak i krótka od
powiedź autora, wskazują, że fińscy 
uczeni starają się ustalić sens tych 
wieloznacznych pojęć. Wymiana zdań 
dotyczy również upowszechnienia 
ideologii socjalistycznej. W tej spra
wie Hemanus, nie zgadzając się z 
Nowakiem, pisze: „Ideologia socjali
styczna może być upowszechniana 
otwarcie lub przez propagandę, nie 
zaś indoktrynację, co oznacza, że w 
społeczeństwach socjalistycznych nie 
działa — jak twierdzą — żadna in
doktrynacja. Myślę, że to oświadcze
nie jest w każdym razie interesujące 
i winno prowadzić do prób empirycz
nego sprawdzenia wspomnianej hipo
tezy" (nr 1, s. 43). 

Jerzy Pomorski 

INTER44EDI4 
1975, NUMERY 2 i 3 

Drugi numer pisma z 1975 roku 
poświęcono w znacznym stopniu za
gadnieniom dyskutowanym podczas 
dorocznego zgromadzenia IBI w Ko
lonii. Piszemy o tym szerzej w re
cenzji z tomu, który jest plonem te
go spotkania. Pozostałe strony przy
noszą artykuły dotyczące szkolenia 
w komunikowaniu oraz kwestii do
stępu do mediów. Zasługują one na 

osobne potraktowanie, toteż pomija
my je tutaj kierując uwagę czytelni
ka na jedną pozycję zeszytu, łączącą 
je z treścią numeru 3 pisma, poświę
conego badaniom nad komunikowa
niem. Jest nim redakcyjne omówie
nie mającej się ukazać książki Hilde 
H i m m e l w e i t i Betty S w i f t . 

„Principles of Continuities and 
Discontinuities in Media Usage and 
Taste" przynosi relację z badań wy
konanych w oparciu o nowe założe
nia teoretyczne. Brytyjskie autorki 
przebadały zachowania odbiorcze osób 
znajdujących się w trzech tak zwa
nych cyklach życiowych, a to w wie
ku 14—15, 24—25 i 32—33 lata. Czte
ry zasadnicze cechy różnią te bada
nia od dotychczas uprawianych. Są 
to: 1. ujęcie przekrojowe w czasie, co 
uzyskano prowadząc wywiady z wy
branymi osobami przez 20 lat, 2. mie
rzą one zachowania odbiorcze, ich 
zorientowania i relację wobec stylów 
życia, 3. pierwsza faza badań nastą
piła w okresie przed-telewizyjnym, 
gdy tylko 15°/o badanych, w ich okre
sie młodzieńczym, miało dostęp do 
telewizorów w domach, gdy dziś po
siada je 90% badanych. 4. badania 
były oparte o założenie, że decyzje 
odbiorcze jednostek były wynikiem 
wzajemnego działania takich czynni
ków jak alternatywy odbioru, efekty 
działań socjalizujących, zdolności i 
cechy osobowościowe, zawartości me
diów oraz umiejętności posługiwania 
się nimi. Praca, która winna być sze
rzej omówiona, gdy książka do nas 
dotrze, wskazuje na pewne ważne 
zależności między zwyczajami odbio
ru w okresie młodzieńczym a później
szym odbiorem w wieku dojrzałym. 
W tej mierze sformułowane zostały 
trzy ogólne wnioski: 1. „Młodzież, 
która faworyzowała kino — najpopu
larniejsze medium w okresie przedte-
lewizyjnym — dąży do tego by w 
okresie dojrzałości być ekstensywnym 
odbiorcą telewizji, medium, które wy
parło kino z jego pozycji najpopu
larniejszego z mediów... 2. W trzech 
wyróżnionych dziedzinach, gusty mło
dzieży kontynuują się w gustach do
rosłych, gdy chodzi o książki, gazety 
i telewizję. Tymi dziedzinami były: 
zamiłowania do treści high brow, 
rozróżnianych jako poważne, lite
rackie i informacyjne, co pociąga za 
sobą zamiłowanie, biegłość i umiejęt
ność posługiwania się treściami po
znawczo trudnymi; zamiłowanie do 
silnych bodźców i zainteresowanie 
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przygodą i użyciem siły; i po trze
cie — zorientowanie na specjalne tre
ści — sport... 3. Upodobania młodzie
żowe pozwalają przewidywać gusty 
osób dorosłych, równie dobrze jak ro
bimy to w oparciu o wskaźniki spo
łeczne, wykształcenia i postaw..." 
(s. 22). 

W numerze 3 uwagę zwraca arty
kuł George'a G e r b n e r a „The 
World of Television: Towards Cultu
ral Indicators". Tekst wybitnego ba
dacza amerykańskiego przedstawiany 
jest przez redakcję jako prowokacyj
ny. Jego celem jest podważenie do
tychczasowych zasad badań nad ma
sowym komunikowaniem, a źródłem 
inspiracji jest ogólna teoria syste
mów, a także — dodajmy — wyniki 
badań nad długoterminowymi skutka
mi masowego komunikowania. Syste
mem jest tu kultura, w której me
dia, a właściwie jedno medium, to 
jest telewizja, odgrywają szczególną 
rolę („inne media, użyte selektywnie 
i poprzez grupy o wyspecjalizowa
nych zainteresowaniach lub elity kul
turalne, kultywują częściowe i para
fialne poglądy"). Jej działanie przy
równać można do działań systemu 
propagandy wiary w kiedyś po
wszechnie chrześcijańskiej Europie. 
Współczesny człowiek uczy się świa
ta przez telewizję, bez względu na to 
czy ją stale ogląda, czy też o jej dzia
łaniu słyszy od innych. To życie w 
świecie relacjonowanym, a być może 
tworzonym przez telewizję przynosi 
poważne konsekwencje dla badań. 
„Konsekwencje dla badań są daleko 
idące. Stawiają one znak zapytania 
nad podstawowymi aspektami trady
cyjnego paradygmatu badawczego, 
który wyniknął z historycznej presji 
ku manipulowaniu zachowaniem i 
skuteczności rynkowej. Sugerują one 
model oparty na pojęciu szerokiej 
akulturacji raczej niż wąskich zmian 
opinii czy zachowania. Miast pytać 
jakie zmienne komunikowania mogą 
propagować jakie rodzaje jednostko
wych zmian zachowaniowych, chce
my wiedzieć jakie typy powszechnej 
świadomości może kultywować cały 
system przekazu" (s. 2). Badania win
ny skierować się ku poznaniu całego 
systemu kultury symbolicznej i okre
ślić rolę przekazów w międzyludzkich 
interakcjach. Dotychczas badaliśmy 
zmiany i jeżeli ich nie stwierdzaliśmy 
sądziliśmy, że badania się nie powio
dły. Wydaje się właściwszym badać 
stabilność pewnych stanów świado

mości. „Nie możemy izolować telewi
zji od głównego nurtu współczesnej 
kultury". Telewizja daje nam podsta
wowy obraz świata, i jest tu czyn
nikiem zasadniczym. Powinniśmy ba
dać jego treść, poznając zarówno za
wartość tego „telewizyjnego dramatu 
świata" (Gerbner wspomina o bada
niach przez niego prowadzonych, w 
których analizowano cechy charakte
rystyczne około 3000 postaci telewi
zyjnych i wymowę ponad 4000 epizo
dów przedstawień telewizyjnych), 
lecz równocześnie interesować się jak 
te obrazy są postrzegane i przyswaja
ne przez odbiorców i jak wpływają 
na ich widzenie prawdziwego życia. 

W tym samym numerze Raymond 
W i l l i a m s rozważa rolę intencji 
nadawcy w masowym komunikowa
niu. Uwagi jego dotyczą kwestii uży
cia siły w mediach. Społeczny kryty
cyzm atakuje skłonność mediów do 
eksponowania scen użycia siły, lecz 
równocześnie telewizja jest poddana 
silnej kontroli całego systemu spo
łecznego. Co to oznacza? „...byłoby 
słuszne powiedzieć: to społeczeń
stwo zachęca do zachowań agresyw
nych: zachowania te są stale repre
zentowane i relacjonowane w telewi
zji, jego głównym systemie komuni
kowania" (s. 13). Sprawa ta wymaga 
badań. 

Inne pozycje numeru poświęcono 
typologii badań nad masowym komu
nikowaniem, a także badaniom w 
Afryce i Ameryce Łacińskiej. 

Jerzy Pomorski 

Г UBLic O P I N I O N 

uARTERU 

1975 NR 3 

Nasze narzekania, że zbyt mało 
materiałów w piśmie traktuje o ko
munikowaniu masowym widocznie 
trafiły do przekonania redakcji i oto 
mamy numer z większą niż ostatnio 
porcją artykułów na ten temat. Nu
mer otwiera artykuł D. E. P o w e l -
1 a o telewizji w ZSRR, a następny 
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artykuł dotyczy komunikowania mię
dzynarodowego. Także dwa dalsze 
teksty, wprawdzie bezpośrednio nie 
związane z tematem, mogą zacieka
wić prasoznawców — pierwszy, doty
czący zgodności postaw i zachowań, 
a więc problemu, przed którym wie
lokrotnie staje badacz posługujący się 
ankietą, i drugi, już bardziej specja
listyczny, może pomóc badaczowi po
sługującemu się skalą Guttmana w 
ustaleniu maksymalnego możliwego 
błędu. 

Wreszcie interesująca nas tematy
ka pojawia się kilkakrotnie w spra
wozdaniu z XXX dorocznej konfe
rencji AAPOR (Amerykańskiego Sto
warzyszenia d.s. Badań Opinii Publi
cznej). Wyliczmy tematy kilku sesji 
(spośród 25, które się odbyły) i kilku 
grup dyskusyjnych (spośród 14 ogó
łem), żeby pokazać jakimi problema
mi z naszej dziedziny zajmują się ba
dacze opinii publicznej. Zresztą nie
wiele więcej ponad wyliczenie tema
tów da się o nich powiedzieć — spra
wozdanie zawiera tylko bardzo krót
kie streszczenia referatów wygłoszo
nych na poszczególnych sesjach. I tak, 
kolejno: „Alternatywa badań tereno
wych — analiza zawartości", „Treści 
telewizji a zachowanie", „Środki ko
munikowania a opinia publiczna" 
oraz „Techniki badań terenowych" 
stanowiły przedmiot referatów na se
sjach, natomiast grupy dyskusyjne 
zajmowały się m. in. tematami: 
„Dziennikarz wśród nas" oraz „Efek
ty telewizji — czy nadszedł czas, by 
je na nowo oceniać?". Zapewne w na
stępnych numerach pojawią się cie
kawsze wypowiedzi już w formie 
artykułów a nie tylko streszczeń re
feratów. 

Wracając do tego co jest, zajmijmy 
się przez chwilę artykułem Powella 
(Television in the USSR). Autor opie
ra się na materiałach radzieckich so
cjologów, głównie na leningradzkich 
badaniach Borysa Firsowa opubliko
wanych w książce „Telewizja oczyma 
socjologa" (Tielewidienije głazami 
socyołoga, Moskwa 1971). Powell, za 
Firsowem i innymi, relacjonuje 
wnływ podstawowych zmiennych de-
mograficzno-społecznych na postawy 
radzieckich telewidzów wobec tego 
środka przekazu, rozważa wpływ tele
wizji na dzieci, kwestię „przeciętnego 
odbiorcy", a także problem narkotycz
nego efektu telewizji. Niezbyt jednak 
przekonywająco brzmią wnioski auto
ra, który widzi w radzieckiej telewi

zji głównie źródło lekkiej rozrywki, a 
wyraźnie nie docenia funkcji wycho
wawczej tego środka przekazu. Nie 
zauważa on, że i rozrywkowe a na
wet sportowe programy z powodze
niem mogą realizować tę funkcję. 

D. L. L o w r y i T. J. M a r r 
(Clozentropy as a Measure of Inter
national Communication Comprehen
sion) zwracają uwagę na zaniedbaną 
stronę badań komunikowania między
narodowego — mianowicie zrozumia
łość przekazu, stopień, w jakim prze
kaz powstający w jednym kraju jest 
zrozumiały dla odbiorców z innego 
kraju. Autorom nie tyle chodzi o 
kwestie językowe i o problemy zwią
zane z tłumaczeniem przekazów z 
jednego języka na drugi, ile o różnice 
wynikające z odmiennych kontekstów 
kulturowych. Do badań wykorzystano 
fragmenty kazań dwóch amerykań
skich kaznodziejów, transmitowane 
w języku angielskim w USA i na Fi
lipinach. Lowry i Marr referowali 
wyniki swoich badań na spotkaniu w 
San Diego w Kalifornii, o którym to 
spotkaniu informowały czytelników 
Zeszyty Prasoznawcze *. 

Sprawozdanie Bishopa wymaga 
jednak drobnego uzupełnienia. Otóż 
Lowry i Marr posługują się techniką, 
którą za jej twórcą D. K. Darnellem 
nazywają klozentropią. Jest to forma 
„testu brakujących słów" (c 1 o z e 
procedure Taylora powiązana z mia
rą e n t r o p i i Shanona i Weavera). 
Różnica polega na tym, że w klasycz
nym teście brakujących słów uzupeł
nienia dokonywane przez responden
tów zestawia się z pełnym tekstem 
i klasyfikuje jako zgodne z nim lub 
nie zgodne,, podczas gdy współczyn
nik zastosowany przez Darnella i na
stępnie obu autorów mierzy stopień 
rozproszenia uzupełnień, a innymi sło
wy — ich zgodność z kryteriami po
wszechnymi w danej grupie bada
nych. 

Co sprawia, że między deklarowa
nymi postawami a aktualnym zacho
waniem istnieje stosunkowo słaba za
leżność? Dokonując przeglądu litera
tury i wyników badań postaw próbu
ją odpowiedzieć na to pytanie S. J. 
G r o s s i С M. N i m a n (Attitu
de — behavior consistency: a re
view). Odpowiedź jest na tyle złożo
na, że istnieje obecnie tendencja od
chodzenia od koncepcji postaw. Auto-
* M . E. B i s h o p : S p r a w y o międzyna ro 
dowym znaczeniu, Zeszyty Prasoznawcze 
1975 n r 1, s. 161. 
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rzy artykułu, pozostając jednak przy 
pojęciu postawa, postawili sobie za 
zadanie uporządkowanie zmiennych, 
które mogą wpływać na stosunek po
stawa — zachowanie. Zmienne te po
grupowali w trzy kategorie. Pierw
sza to czynniki indywidualne, takie 
jak inne postawy, silniejsze motywy, 
a nawet aktywność indywidualna czy 
też zdolności (lub ich brak). Drugą 
kategorię stanowią czynniki sytuacyj
ne, których znajomość pozwala na
wet lepiej przewidywać zachowa
nia niż znajomość cech indywidual
nych. A trzecią kategorią są czynniki 
metodologiczne, czyli rozmaite tech
niczne przyczyny, które sprawiają, że 
mamy częstokroć do czynienia z błęd
nie określonymi czy zmierzonymi po
stawami, co oczywiście również wpły
wa na przewidywalność zachowań. 
Ratunek widzą autorzy w powtarzal
ności badań, w stosowaniu wielu skal 
do pomiaru postaw, co jeśli nawet 
nie przyniesie pewności w przewidy
waniu zachowań, to przynajmniej po
może lepiej zrozumieć stosunek za
chodzący między postawą a zacho
waniem. 

Andrzej Rusinek 

COLUMRH 

JOIJBMLISM 
REVIEW 

WRZESIEŃ —PAŹDZIERNIK 1975 

CJR to dwumiesięcznik, wydawany 
pod auspicjami Wyższej Szkoły Dzien
nikarstwa Columbia University. Zo
stał założony w 1961 roku, by — jak 
głosi jego hasło — „wspierać wyko
nywanie zawodu dziennikarskiego we 
wszystkich jego formach, zwracać 
uwagę na jego słabości i siłę oraz po
magać w określaniu i weryfikowaniu... 
norm zawodu dziennikarskiego..." Już 
wielokrotnie na łamach Zeszytów po-
jawiaty się informacje zaczerpnięte 
z tego pisma, ale w omówieniach, ze 
względu na bardziej naukowe podej
ście do podejmowanych zagadnień, 
zajmowaliśmy się tylko jego „star
szym bratem", kwartalnikiem Public 
Opinion, też wydawanym przez Co
lumbia University. CJR zajmuje się 
doraźnymi problemami zawodowymi 

i obyczajowymi amerykańskiego 
dziennikarstwa, i gdyby dokonywać 
porównań do polskiej sytuacji, jego 
odpowiednikiem byłaby Prasa Polska, 
podczas gdy Public Opinion Quarter
ly — to Zeszyty Prasoznawcze. Tym 
razem jednak podjęty przez CJR te
mat wydał się na tyle ciekawy, że 
postanowiliśmy omówić go szerzej, 
a przy okazji przedstawić pismo na
szym czytelnikom. Artykuł, o którym 
mowa, napisany został przez Chrisa 
Wellesa („The numbers magazines 
live by") a dotyczy badań czytelnic
twa prasy dokonywanych dla celów 
reklamowych. 

W ostatnich latach Newsweek do
gonił, a nawet przegonił Time a 
w wyścigu po intratne ogłoszenia, 
głównie dzięki wynikom badań ryn
kowych, które wskazywały, że News
week ma wyższy wskaźnik osób czy
tających jeden egzemplarz pisma: 6,43 
(Time — 4,17; dane z r. 1974). 

Ogłoszeniodawcy w USA wybierają 
czasopisma dla wielu powodów, ale 
podstawą ich wyboru, a także jego 
usprawiedliwieniem są wyniki badań 
kręgów czytelniczych czasopism. Dwie 
najpoważniejsze organizacje zajmują
ce się badaniami rynku czytelniczego 
to W. R. Simmons and Associates Re
search, publikująca swe raporty od 
1963 г., i Axiom Market Research Biu-
reau, która pierwszy swój raport TGI 
(Target Group Index) opublikowała 
w r. 1973. Wyniki, których dostarczają 
te dwie i kilka pomniejszych instytu
cji zajmujących się badaniami, prak
tycznie decydują o podziale ok. 1,5 
miliarda dolarów — kwoty przezna
czanej rocznie na ogłoszenia i rekla
my. 

Przez ponad 10 lat nikt nie kwe
stionował wyników badań, nie prote-
stosowali ani wydawcy czasopism, ani 
ogłoszeniowcy. Ale w roku 1974 za
ufanie specjalistów od reklamy pod
ważyły różniące się między sobą, czę
sto nawet sprzeczne wyniki badań 
obu organizacji. Wydawcy poczęli 
wnosić skargi i wytaczać procesy. 
Również wśród ogłoszeniodawców za
panowała niepewność. 

Podawano przy tym w wątpliwość 
technikę doboru próby itp. kwestie 
metodologiczne, ale zdaniem Ch. Wel
lesa generalną przyczyną błędów jest 
nadgorliwość w zaspokajaniu wszel
kich życzeń ogłoszeniodawców wiążą
ca się z faktem, że badania stają się 
produktem — przedmiotem handlu. 
Na kształt badań wpływa chęć 
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uwzględnienia jak największej licz
by sponsorów. Wywiady z kilkoma 
czy też nawet z kilkunastoma tysią
cami osób są bardzo kosztowne, ale 
z chwilą gdy koszt badań zostanie 
ustalony i znajdą się środki na jego 
pokrycie, każdy dodatkowy klient do
starcza czystego zysku organizatorom 
badań. Stąd tendencja do uwzględ
niania w pytaniach kwestionariusza 
jak największej liczby czasopism oraz 
produktów i ich zastosowań. Ankieta 
Simmonsa z r. 1973 zawierała pytania 
o 62 czasopisma i o ponad 500 pro
duktów, a kwestionariusz TGI z tego 
samego okresu liczył 92 strony. 

Dla ogłoszeniodawców wybór cza
sopisma nie jest aż tak istotny, po
myłka w ocenie rynku — wybór 
Newsweeka, gdy Time byłby skutecz
niejszy — nie przekreśla całkowicie 
wyników akcji reklamowej. Ale dla 
czasopism sprawa jest poważniejsza; 
zagraża egzystencji niektórych tytu
łów i może oznaczać wyeliminowanie 
czasopisma tylko z tego powodu, że 
błąd w danych z badań daje konku
rencyjnemu tytułowi pozorną prze
wagę. 

Jednym z poważniejszych proble
mów mających związek z dokładno
ścią wyników jest kwestia „łącznej 
publiczności" (total audience). Pro
blem wyniknął w 1950 roku, kiedy to 
takie wielkonakładowe czasopisma, 
jak Life i Look zaczęły tracić ogłosze
nia na rzecz telewizji, która za niższą 
opłatą otwierała dostęp do szerszej 
publiczności. Na żądanie wydawców 
badacze przedstawili dane ukazujące, 
że czasopisma czytają nie tylko pre
numeratorzy, ale i wielu pożyczają
cych i „przeglądających". I chociaż 
Life miał nakład 7 milionów egzem
plarzy, dane określały jego łączną 
publiczność na 33 miliony osób — 
równie liczną jak publiczność progra
mów telewizyjnych. 

Próby stosowane w badaniach ryn
kowych liczą przeważnie 15 do 20 ty
sięcy osób wybranych z blisko 100-
-milionowei potencjalnej amerykań
skiej publiczności. Stąd w próbie 
znajdzie się zapewne kilka tysięcy 
osób czytających Riders Dipesi (na
kład: 19 min. egz.), ale tylko około 
setki czytelników Saturday Review 
(nakład: 500 tys. egz.), nie mówiąc już 
nic o magazynach o mniejszym nakła
dzie. Charakterystyka publiczności ta
kich magazynów na podstawie nie
wielkiego odsetka czytelników w pró
bie zawiera dużą możliwość błędu. 

I tak według danych Simmonsa za 
1974 r. 12% czytelniczek magazynu 
Forbes (nakład: 652 tys. egz.) mieszka 
w gospodarstwach domowych o pozio
mie dochodów poniżej 10 000 dolarów 
rocznie, a według TGI odpowiedni od
setek wynosi 47%. Simmons podaje na 
przykład, że łączna publiczność maga
zynu Esquire wynosi 5,6 min osób, 
natomiast według TGI — tylko 3,2 
min osób. Z kolei Family Circle ma 
według Simmsona 12,4 min czytelni
ków, a według TGI aż 19,8 min. 

Simmons, podobnie jak Nielsen 
w przypadku telewizji, zdominował 
rynek badań czytelniczych i dopiero 
gdy stosunkowo niedawno powstały 
Axiom opublikował swój drugi raport 
TGI — Simmonsowi pojawił się kon
kurent. Odezwały się głosy, że dane 
Simmonsa były zbyt zgodne z roku na 
rok — zbyt zgodne, by mogły być 
prawdziwe. Wreszcie padł postulat, że 
niezależna organizacja powinna zba
dać wiarogodność danych i rzetelność 
technik badawczych stosowanych 
przez obie instytucje. I tak się też sta
ło. Niezależna Advertising Research 
Foundation opublikowała w 1973 ra
port, w którym wytknęła błędy za
równo Simmonsowi, jak i Axiomowi. 
Niekonsekwencja i lokalne różnice w 
doborze i realizacji próby u Simmon
sa (który zatrudnia płatnych ankie
terów) oraz niski odsetek, poniżej 
50% zwrotów kwestionariuszy TGI 
(rozdawanych przez ankieterów i 
zwracanych pocztą przez responden
tów) to najpoważniejsze usterki obu 
badań. Wielu innych technicznych 
niedociągnięć nie udało się udowod
nić z braku dokumentacji badań, ale 
rezultatem pośrednim raportu były 
zmiany techniki badawczej u Sim
monsa i... brak zgodności danych za 
1974 z wcześniejszymi wynikami. 

Wracając do Time'a i jego konku
renta: Otóż nakład Newsweeka sta
nowi zaledwie 60% nakładu Time'a. 
a kwota 140 milionów dolarów do
chodu z reklam i ogłoszeń uzyski
wana przez Time Inc. została za
grożona. Time Inc. zareagował symp
tomatycznie, domagając się od Sim
monsa nazwisk ankieterów i ich in
struktorów. Gdy Simmons odmówił, 
Time wynajął detektywów, którzy 
mieli zidentyfikować ankieterów. Obie 
strony, grożąc sobie nawzajem proce
sami, doszły wreszcie do ugody, Time 
zapłacił zaległe 250 tysięcy dolarów 
za wyniki i zrezygnował z prób zdys
kredytowania badań. Jeśli jednak 
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w wynikach następnych badań Sim-
monsa, planowanych na r. 1976 Time 
wyprzedzi znacznie Newsweek, roz
poczną się spekulacje na temat nie 
ogłoszonych 'klauzul tej ugody. 

Przedstawiona sytuacja stanowi ar
gument na rzecz badań podstawo
wych prowadzonych przez instytucję 
niezależną od ogłoszeniodawców, jak 
i od wydawców. 

Oprócz tego w numerze poza stały
mi rubrykami, jak np. „Laury i kol
ce" przyznawane poszczególnym wy
stąpieniom dziennikarskim, znajduje
my artykuł R. W a l t e r s a o po
gwałceniu przez Departament Spra
wiedliwości zasad powoływania dzien

nikarzy na świadków w procesach 
sądowych, bardzo krytyczny artykuł 
J. D. W e i s m a n a o relacjach pra
sowych na temat indiańskich zamie
szek w Wounded Knee, R. M o r r i s 
pisze o nowym (i niezbyt pozytyw
nym) obrazie Kissingera w prasie, a 
В. С S c h m i d t zastanawia się, dla
czego do tej pory nie zostały udostęp
nione taśmy Nixana. Już choćby z te
go niepełnego wyliczenia widać, że 
CJR jest pismem krytycznym, nie po
mijającym kłopotliwych problemów. 
Wypada jeszcze dodać, że jest też bar
dzo dobrym pismem. 

Andrzej Rusinek 
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Artykuły z czasopism krajowych 
• K. P r z y b o ś W. M a g d z f a r z : 
MERKURIUSZ POLSKI JAKO ELEMENT 
PROPAGANDY DWORU W ZESTAWEENIU 
Z GAZETTE DE FRANCE. Studia Histo
ryczne 1975 nr 2. S. 167—188. 

Autorom chodzi o zbadanie działania 
propagandy, roli czynnika propagandowe
go zarówno w samej genezie pisma, jak 
w doborze informacji, ich selekcji i spo
sobie podania, a zwłaszcza ostatecznego 
celu wydawania tego periodyku. Wpływ je
go na kształtowanie opinii szlacheckiej 
okazał się niewielki. Trudno przyjąć, by 
Merkuriusz mógł się wzorować na Gazette 
de France, czasopiśmie dworskim, adreso
wanym wyłącznie do dworskiej elity i tyl
ko przez nią czytanym (załóż. 1631). Gdy 
Merkuriusz wychodził siedem miesięcy, Ga
zette prawie dwieście lat. Nie zawiązała się 
wymiana informacji między obu czasopis
mami. Zbieżne będą co najwyżej wiadomo
ści zagraniczne. Nie miało tu miejsca me
chaniczne naśladownictwo, którego nale
żałoby się spodziewać przy istnieniu ob
cych wzorców. Mamy raczej śmiałą próbę 
wypracowania własnych metod adekwat
nych do lokalnych stosunków. Merkuriusz 
byl produktem ustroju politycznego Rze
czypospolitej, stosuje typ propagandy, jaki 
mógł się wytworzyć w społeczeństwie 
szlacheckim przyzwyczajonym do swobód, 
z własną narodową mentalnością i włas
nym rodzajem świadomości politycznej. 
Gazette de France stanowiła ciekawy przy
kład masowej — jak na warunki XVII 
wieku — propagandy nader różnej od sto
sowanej na małą skalę w Merkuriuszu, 
gdzie podawano wprawdzie odpowiednio 
zredagowany serwis informacyjny, ale nie 
umiano — jak w piśmie francuskim — ste
rować rozbudzonymi zainteresowaniami 
czytelnika. Sam typ informacji odpowia
dał wyłącznie interesom dworu i jego po
lityce. 

cl 

• Stanisław M i l e w s k i : OD CZASO
PISM UCZONYCH DO ANNAŁÓW ROZ-
BIERSKIEGO. Gazeta Prawnicza 1976 nr 1. 
S. 6—7. 

Problematyka prawnicza w wiekach 
ubiegłych z trudem przenikała na łamy 
prasy polskiej. Pojawiać się zaczęła dopie
ro wraz z powstaniem tzw. czasopism 
„uczonych", lecz na ogół w bardzo nie
wielkiej ilości. Od tej reguły były jednak 
pewne wyjątki, jak na przykład wydawane 
w Toruniu pismo Das Gelahrte Preussen, 

którego redaktorem był wykładowca pra
wa, czy też Acta Litteraria... (1756—1763), 
które to czasopismo wydawane w Warsza
wie co najmniej 2/3 objętości poświęcało 
historii i zagadnieniom prawno-politycz-
nym. Na wspomnienie zasługuje też wyda
wany w latach 1782—1792 Pamiętnik Histo-
ryczno-Polityczny przypadków, ustaw, osób 
i miejsc i pism wiek nasz szczególnie in
teresujących, który przygotowywał społe
czeństwo do przyjęcia reform społecznych 
i politycznych. 

W połowie XVIII w. zaznaczyła się ten
dencja do tworzenia periodyków specjali
zujących się w określonych dziedzinach 
wiedzy. W Polsce po rozbiorowej jednym 
z jej pierwszych przejawów było zapo
mniane dziś czasopismo Annales Jurispru
dence pro Regnis Galiciae et Lodomeriae. 
Roczniki te wydawał Antoni Rozbierski 
w latach 1810—1813 we Lwowie. 

Dwa pierwsze wyszły po łacinie z wstaw
kami w języku polskim. Dwa następne za
tytułowane Annalen Rechtsgelehrsamkeit 
für Beamte und Geschäftsmänner były 
w języku niemieckim, również z wstaw
kami polskimi. W owych czasach bowiem 
najpierw łacina, później zaś język niemiec
ki dominowały w sądownictwie. 

Rozbierski adresował swe roczniki do 
urzędników i kupców, co nadawało im 
praktycznego charakteru. Mimo to nie 
uniknął rozpraw teoretycznych, zwłaszcza 
w wersji łacińskiej. Publikował też wycią
gi z ustaw i ksiąg prawnych, omówienia 
nowości wydawniczych, patenty, dekrety 
dworskie i świeżo wydane okólniki, odno
towywał zmiany personalne w sądach, 
urzędach i na uczelni. Z początku pismo 
interesowało się dawnvm prawem polskim, 
później dominowało w nim bardziej prak-
tycystyczne nastawienie. Przypuszczać mo
żna, że stan zdrowia nie pozwolił Rozbier-
skiemu wydać piątego rocznika. 

Dopiero w kilkanaście lat później po
wstało pismo prawnicze na wskroś pol
skie: w jezvku polsk'm i przesiąknięte 
duchem narodowym — Themis Polska. 

Ip 

• Marian W a l l e k - W a l e w s k i : DIA
GNOSTYKA PIĘKNEJ CHOROBY. RZECZ 
O DEONTOLOGII KRYTYKA I RECEN
ZENTA MUZYCZNEGO. Magazyn Kultu
ralny 1975 nr 3. S. 3—5. 

Po dłuższej przerwie — w interesują
cym kwartalniku krakowskim (niestety, 
wci,ąż ukazującym się co najmniej z kwar
talnym opóźnieniem) — ciekawy także dla 
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prasoznawcy artykuł: jego autor chce „za
sygnalizować kilka problemów, które wiążą 
się z pojęciem moralności zawodowej kry
tyka i recenzenta muzycznego". Krytykiem 
nazywa „publicystę, który zajmuje się oce
ną konkretnego dzieła lub też ocenia twór
czość jakiegoś kompozytora", recenzentem 
„publicystę, który przy pomocy środków 
masowego przekazu zajmuje się oceną wy
konania dzieła...". 

Autor szerzej omawia „badania rutyno
we" należące do zawodowych obwiązków 
krytyka i wynikające z nich postulaty 
etyczne, następnie przechodzi do zadań re
cenzentów muzycznych i umiejscawia dla 
nich wskazania etyczne. Osąd autora co do 
realizacji tych obowiązków etycznych przez 
naszych krytyków i recenzentów jest su
rowy. 

pd 

© Ewa W i e g a n d t: RUBRYKI PORAD 
SERCOWYCH. Teksty 1975 nr 4. S. 108—127. 

Materiał zaczerpnęła autorka z rubryk 
„Między nami" w Przyjaciółce, „Serce 
w rozterce" w Zwierciadle (r. 1971) i „Pocz
ta Bożeny" w Filipince (1972). Sama stwier
dza, że przypadkowy wybór ograniczył 
analizę i wnioski; gorzej, że opierając się 
m. in. na francuskiej książce С Chabrola 
z 1971 г., pominęła jeszcze bliższe w kon
tekście badawczym prace: F. Adamskiego 
„Modele małżeństwa i rodziny a kultura 
masowa" (1970) oraz A. Kłoskowskiej ana
lizę treści Przyjaciółki i studium o fran
cuskiej sentymentalnej prasie kobiecej 
(Przegląd Socjologiczny 1959 nr 2 i 1960 
nr l). 

Szkic jest interesujący. Autorka rozpa
truje głównie „pocztę serc" jako historie 
z życia (analiza schematów fabularnych 
listów, zasadniczych reguł odpowiedzi) oraz 

jako narrację (sytuacja narracyjna i pozy
cja narratora, retoryka „poczty serc", 
autor i czytelnik immanentny). 

Z wniosków końcowych: 
„...poczta serc, stanowiąc wariant cza-

sopiśmienniczych działów porad, podziela 
ich skrajne skonwencjonalizowanie. Nato
miast różni się od nich dużo większym 
przenikaniem do niej elementów wypowie
dzi i funkcji właściwych tekstom literac
kim. Jest to naturalnie konsekwencją 
przedmiotu rubryki i decyduje o jej nie
wątpliwej poczytności i atrakcyjności." 

„...użyteczność rubryki porad serco
wych, sprowadzając się do... funkcji mo-
ralizatorsko-dydaktycznej, nie jest nasta
wiona na wzbogacanie naszej wiedzy 
o świecie i umiejętności życia. Toteż nie 
należy się dziwić jej zachowawczości i pru-
deryjności, temu, że przechodzi obok ak
tualnych i istotnych problemów socjolo
gicznych, psychologicznych, moralnych czy 
seksualnych swego przedmiotu zaintereso
wań." 

czb 

• Anna B a r a ń c z a k : POETYKA 
WSPÓŁCZESNYCH PRZEPISÓW KULI
NARNYCH. Teksty 1975 nr 4. S. 72—88. 

W dwumiesięczniku Komitetu Nauk 
o Literaturze Polskiej i IBL. PAN — praca 
o przepisach kulinarnych, których „...ce
chy i funkcje wydają się szczególnie cha
rakterystyczne... dla dokonujących się ak
tualnie przemian obyczajowych i społecz
nych". Na przykładach przepisów m. in. 
z Ty i ja oraz Przekroju autorka omawia 
,,mechanizm powstawania kulinarnego ko
munikatu", tendencje do „usamodzielnia
nia odbiorcy" („Jedno danie" J. Kalkow-
skiego w Przekroju) itp. sprawy. 

pd 
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Artykuły z czasopism zagranicznych 
• Lothar В i s к у : TENDENZEN IN DER 
BÜRGERLICHEN MASSENKOMMUNIKA
TIONSFORSCHUNG. Neue Deutsche Presse 
1975 nr 24. (Wkładka) „Theorie und Praxis" 
nr 12. S. 5—8. 

Chyba żadna dyscyplina badawcza nie 
rozwijała się w ostatnim 30-leciu tak eks
tensywnie, jak burżuazyjna wiedza o ko
munikowaniu masowym — stwierdza na 
wstępie autor. Zadecydowała o tym rola 
spełniana przez środki masowe w polityce 
i gospodarce kapitalizmu monopolistyczne
go oraz ich rosniące znaczenie w ideolo
gicznej walce przeciw socjalizmowi. Ba
dania nad komunikowaniem uzyskały 
w związku z tym ważną funkcję. 

Współczesny kryzys kapitalizmu ogarnął 
także badania nad komunikowaniem. Ak
tualnie poddaje się krytyce wyniki badań 
empirycznych, rozwija nowe koncepcje 
teoretyczne. Jednak bez względu na wo
łania o nową teorię empiria rozwija się 
nadal choćby dlatego, że jest ściśle powią
zana z interesami politycznymi 1 ekono
micznymi koncernów. 

Wyraźny kryzys w teorii komunikowa
nia wyraża się w tym, że obok tradycyj
nych koncepcji pozytywistycznych, cyber
netycznych, kariery teorii irracjonalnych — 
chyba najbardziej głośną koncepcją 
w ostatnim 5-leclu jest kierunek „neomar-
ksistowski" (m. in. Enzensberger, Haber
mas). Kilku jego przedstawicieli przyczynia 
się do demaskowania burżuazyjnej mani
pulacji Ideologicznej, koncentracji politycz
no-ekonomicznej w dziedzinie komuniko
wania Itp. Nie zmienia to faktu, że „przy
czynki neomarksistowskie" odrywają rolę 
i funkcję komunikowania masowego od 
walki klasowej, praktycznej akcji mas 
i przeceniają jego samoistne znaczenie. 
Konsekwentniej stosuje metodologię mar
ksistowską Droge, chociaż i on zatrzymuje 
się na szczeblu refleksji ideologicznej. Ta
kie stępienie ostrza koncepcji „neomarksi-
stowskich" nakazuje zaliczyć je do arse
nału teorii konwergencji. 

pd 

• Rełmar R i e s e : DIE WISSENSCHAFT
LICHE ZEÏTSCHRD7T UND DAS GESETZ 
DER ÖKONOMIE DER ZEIT. Neue Deu
tsche Presse 1975 nr 23. S. 13. 

W grupie omawianych czasopism autor 
rozróżnia: fachowo ograniczone czasopis
ma popularno-naukowe, czasopisma facho-
wo-zawodowe, naukowo-fachowe 1 czaso
pisma naukowe w sensie ściślejszym. Pi

sze, że dwie ostatnio wymienione katego
rie mają stosunkowo małe i jasno okre
ślone kręgi odbiorców, a co za tym idzie — 
niskie nakłady. Ich znaczenie określa jed
nak przede wszystkim ważna rola środka 
informacji naukowej i fachowej. 

Artykuł koncentruje się na znaczeniu 
formalnych wymogów dotyczących poda
nia artykułów w nostaci odpowiadającej 
zaleceniom krajowej i międzynarodowej 
standaryzacji (UNESCO). Mają one na celu 
ułatwienie i przyspieszenie dokumentacji 
bibliotecznej i archiwalnej. Autor przypo
mina, że wskaźnik wykorzystania czaso
pism naukowych stale spada, chociaż ak
tualnie naukowiec poświęca 30 proc. swego 
czasu pracy na poszukiwania i studium li
teratury. Z tego względu odpowiadający 
zaleceniom pełny opis bibliograficzny po
szczególnych zeszytów i artykułów, dosto
sowany do fotomechanicznego ujęcia w ab
straktach opis treści, streszczenia autor
skie w języku oryginału i głównych języ
kach obcych — stanowią wielką pomoc dla 
jednolitej i szybkiej dokumentacji nauko
wej. 

czb 

ф Klaus Peter L a n d g r e b e : DURCH 
HEFTVORLAGE ZU REICHWEITENWER
TEN? ZV + ZV 1975 nr 43—44. S. 1426—1427. 

Autor omawia metodę testowania czy
telnictwa za pomocą przedkładania res
pondentom egzemplarzy gazet, by po ich 
przejrzeniu uzyskać odpowiedzi: 1) czy jest 
w numerze coś interesującego, 2) czy miał 
już wcześniej w ręce to wydanie (technika 
Alfreda Politza). Zamiast całych egzem
plarzy można się też ograniczyć do sa
mych nagłówków (o ile są dostatecznie 
informatywne) lub struktur tematycznych 
(jeśli wyraźnie profilują daną gazetę). 

Krytykę metody rozpoczyna autor arty
kułu od wskazówki, że różne rodzaje pe
riodyków mają zróżnicowany „żywot czy
telniczy" wśród odbiorców prymarnych 
(podstawowych) : dziennik i gazeta nie
dzielna do 2 dni, tygodniki — zależnie od 
rodzaju — od 2 do 6 tygodni, dwutygod
niki (kobiece, motoryzacyjne) od 6 do 9 
tygodni, miesięcznik), od 8 do 12 tygodni. 
Dla właściwego określenia kręgu czytelni
czego każdego pisma trzeba zatem uprzed
nio stwierdzić okres jego „żywotności". 

Obojętnie, czy chce się określić grupę 
odbiorców, czy Ich zainteresowania czytel
nicze, pytanie o materiały Interesujące 
w egzemplarzu (piśmie) powinno zawsze 
poprzedzać pytania o to, czy miało się już 

11 — Zeszyty Prasoznawcze 
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w ręce przedstawiany numer lub kiedy 
miał miejsce ostatni kontakt z tytułem. 
Autor artykułu zgadza się jednocześnie 
z Karlfritzem Koepplerem, który w r. 1966 
postawił tezę, że metoda ta nie służy do 
pomiarów zapamiętywania, lecz zaintere
sowań. Będzie obiektywna tylko wtedy, 
gdy wszyscy zainteresowani wykażą chęć 
udzielenia w pełni prawdziwych odpowie
dzi, nie da się zastosować do porównania 
pism o różnych profilach i częstotliwo
ściach edycji i jest zawodna, jeśli ma słu
żyć ustaleniu pełnych kręgów czytelni
czych — obejmujących także czytelników 
niestałych. Należy ją więc przyjmować tyl
ko jako jedną z konwencji badawczych, 
nie zaś jako idealny instrument pomiarów. 

pd 

• Werner M i s t e r e k , Eberhard T h i e 
l e : MIKROFILMTECHNIK FÜR DIE MAS
SENMEDIEN. Neue Deutsche Presse 1975 
nr 23. S. 10—11. 

W NRD tworzy się jednolity system in
formacji i dokumentacji dla ogółu maso
wych środków komunikowania. Pierwszym 
krokiem jest przygotowany tezaurus dot. 
polityki, następnym — tworzony przy 
agencji ADN ośrodek mikrofilmów, po upo
wszechnieniu których przewiduje się 
zmniejszenie powierzchni archiwów do 96%>. 
Dokumenty będą filmowane na standardo
wych mikrofiszkach formatu A6, na każ
dej z nich będzie można zreprodukować 
w 20-krotnym pomniejszeniu 60 zdjęć w 6 
wierszach po 12 obrazków. Mikrofiszki 
takie będą więc w stanie objąć dokumenty 
w formatach do A2 — пр. о rozmiarach 
Neues Deutschland. Z reproducji będzie 
się korzystało za pomocą czytników. 
W niektórych wydawnictwach prasowych 
przeprowadza się już praktyczne próby. 

Wprowadzenie mikrofilmów przewiduje 
dwie fazy. Na podstawie tezaurusa z za
kresu polityki mikrofilmuje się dawniej
szą dokumentację prasową o wieku sta
rzenia do lat trzech, która w całości lub 
wyborze będzie przekazana wszystkim re
dakcjom. Następnie przedzie się do re
produkowania nowszej dokumentacji, aż 
do osiągnięcia pełnej aktualności mikro
filmowania. Służby archiwalne w poszcze
gólnych redakcjach będą się wówczas mo
gły skoncentrować na doskonaleniu swych 
specyficznych zbiorów, które także w przy
szłości będą gromadzone. 

Tworzenie nowego systemu informacji 
i dokumentacji dziennikarskiej w NRD to 
proces długotrwały, w trakcie którego bę
dzie się zdobywało doświadczenia prak
tyczne, a pierwszym krokiem było sfilmo
wanie części zasobów archiwalnych. 

czb 

• Ingegerd S c h ä u b l e : INFORMATION 
UND GESELLSCHAFTLICHER FORT
SCHRITT. ZV + ZV 1975 nr 42. S. 1352—1354. 

Artykuł informuje o rządowym projek
cie utworzenia w RFN do r. 1977 ogólno
krajowego systemu informacyjnego. Pole
ga on na objęciu wszystkich dotychczas 
istniejących wysoko wyspecjalizowanych 
ośrodków informacji i dokumentacji, po
łączeniu ich w 16 systemach branżowych, 
wypełnieniu istniejących luk zwłaszcza na 
pograniczach różnych branż i złączeniu 
wszystkich źródeł w ogólnokrajowym ban
ku informacji. 

Każdy branżowy system informacyjny 
stanowić ma samodzielny, ale elastycznie 
pracujący bank gromadzenia i przekazy
wania wiadomości. Podział branżowy 
przedstawia się następująco: biologia, sora-
wy międzynarodowe, zdrowie, chemia, 
energetyka z fizyką i matematyką, elek
trotechnika z mechaniką precyzyjną i prze
mysłem maszynowym, hutnictwo ze źród
łami surowców, przemysł metalurgiczny, 
przemysł surowcowy z geologią, komuni
kacja, kształtowanie przestrzenne z bu
downictwem i urbanistyką, przemysł kon
sumpcyjny, gospodarka, oświata, nauki 
społeczne, kultura. 

czb 

• Klaus В r e p o h 1 : ELEKTRONISCHE 
MASSENMEDIEN ALS KONKURRENZ FÜR 
DIE PRESSE? ZV + ZV 1975 nr 41. S. 1218— 
1224. 

Pracownik Instytutu Gospodarki Nie
mieckiej w Kolonii odpowiada na pytanie, 
czy media elektroniczne są lub staną się 
konkurencją dla prasy. Wskazując, że po
trafiła się ona dostosować do nowej sytua
cji wytworzonej po wprowadzeniu radia 
i telewizji (znane argumenty o „poręczno
ści" gazet w różnym czasie i miejscu oraz 
znacznie lepiej przez nie realizowanej roli 
informatora lokalnego) — twierdzi, iż obec
nie powstałe nowe systemy elektroniczne 
mogą także pod tym względem zastąpić 
prasę: telewizja kablowa i ekranowy prze
kaz utrwalonych wiadomości pisanych 
„Ceefax". Autor widzi w tym realne (acz 
wymagające jeszcze wielu lat dla upo
wszechnienia) zagrożenie dla prasy dru
kowanej, w związku z czym postuluje jej 
modelowe przekształcenie — nie mówi jed
nak jakie. 

czb 

• Dieter F a e h l i n g : TAGESZEITUNGEN 
UND WERBEFERNSEHEN — THESEN ZUR 
KONKURRENZSITUATION. ZV + ZV 1975 
nr 45. S. 1514—1516. 

Autor stwierdza ,,ponad wszelką wątpli
wość", że konkurencyjność mediów wzro
sła. Na tym tle wysuwa hipotezę, że ko
mercyjne cele (kapitalistycznej) telewizji 
reklamowej mogą być lepiej zrealizowane 
przez reklamę w prasie codziennej. Stawia 
6 tez: 

1. Reklama w tv musi być zamawiana 
długo przed terminem emisji. Luki w pro
gramach są przypadkowe i nie mogą być 
systematycznie planowane. 

2. Oba media mają stałe miejsce w roz
kładzie dnia odbiorców. 

3. Ogłoszenia w prasie należą do oczeki
wanych wypowiedzi. 

4. Przewaga reklamy telewizyjnej pole
ga na wielozmysłowym atakowaniu poten
cjalnego nabywcy: przedstawienie produk
tu, jego zastosowania i wykorzystania moż
na tak poglądowo zrealizować tylko w tv 
i filmie reklamowvm. Natomiast przewagą 
gazety jest jej bezpośrednia bliskość z miej
scem sprzedaży, produktem. 

5. Gazety regionalne — przeciwnie niż 
lokalna tv — sa odbierane bardzo regu
larnie, a skuteczność reklamy koreluje 
z częstotliwością kontaktów z nia. Daje to 
przewagę reklamie gazetowej. 

fi. Zestawienie danych liczbowych, jak 
koszty, zasięg i częstotliwość kontaktów, 
przemawia na rzecz reklamy gazetowej. 

pd 
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• Michael В u s s : „TELESKOPIE" — 
FERNSEHFORS CHUNG IM WANDEL. ZV + 
ZV 1975 nr 49. S. 1664—1665. 

Od wprowadzenia w RFN II programu 
TV w kwietniu 1963 aż do końca 1974 r. 
Tow. Badan nad Odbiorem TV „Infratam" 
prowadziło pomiary włączania odbiorników 
w 625, a od 1969 r. w 825 gospodarstwach 
domowych jako reprezentacji ogółu tele
widzów. Równolegle instytut „infratest" 
przeprowadzał codziennie 250 (od 1970 r. 
300) wywiadów na temat jakości progra
mów wczorajszych i przedwczorajszych. 
Nie potrafiono jednak znaleźć wspólnego 
mianownika dla wyników uzyskiwanych 
z obu badań. W związku z tym od począt
ku 1975 r. powołano grupę roboczą „Tele
skopie", łączącą „Infas" z Bad Godesberg 
i „IfD" z Allensbach. Zwiększono liczbę 
badanych gospodarstw domowych do 1200 
i m. in. objęto nimi dzieci w wieku od 
lat 3. 

Podstawowym przyrządem badawczym 
jest obecnie aparat „teleskomat", mający 
zastosowanie równocześnie aż przy 6 pro
gramach i widzach w liczbie do 7. Reje
struje czas włóczenia telewizora i gromadzi 
dane z okresu do 4 dni. „Teleskomat" pod
łącza się do sieci elektrycznej i anteny te
lewizyjnej oraz ew. do telefonu. Zebrane 
informacje wywołuje w godzinach nocnych 
komputer w Bad Godesberg, który spraw
dza ich dokładność. Ponieważ nie wszyst
kie wylosowane gospodarstwa posiadały te
lefon, część danych zbierano osobiście 2 
razy w tygodniu. Okazało się też, że elek
troniczne „teleskomaty" początkowo często 
się psuły i że są podatne na zakłócenia 
zewnętrzne do tego stopnia, iż musiano 
wymienić część gospodarstw domowych. 
Natomiast test prawidłowości włączania 
„Indywidualnych przycisków" w aparacie 
wykazał minimalne pomyłki. Autor uważa, 
że obecnie system działa bez istotnych błę
dów. 

pd 

• Dietrich R a t z к e : KABELKOMMU
NIKATION: DER STAND DER INTERNA
TIONALEN ENTWICKLUNG. ZV + ZV 1975 
nr 41. S. 1226—1230. 

Autor omawia aktualny stan rozwoju te
lewizji kablowej. W USA (w kwietniu 1975) 
15% gospodarstw domowych miało podłą
czenia kablowe, tzn. ponad 8600 tys. 
W tym czasie istniało 3249 systemów ka
blowej tv, 2700 było w budowie. Koszty 
podłączenia wynoszą przeciętnie 15 doi., 
abonament miesięczny 5,5 doi. Położenie 
łączy kosztu1° oczywiście różne sumy 
w zależności od topografii: w okolicach nie 
zabudowanych ok. 3,5 tys. doi. za milę, 
w wielkich miastach do 80 tys. doi. 

Tylko co piaty z obecnie działających 
systemów nadaje własny program, więk
szość przejmuje 5—10 programów od bez
przewodowej tv. Najwięcej sieci kablowych 
jest własnością radiofonii (36%). potem 
wytwórców filmów reklamowych (22%). 
przedsiębiorstw gospodarczych (19%). pra
sy (14,5%). spółek telefonicznych (4.4%). 

Optymiści szacują, że w najbliższym 
10-leciu kablowa tv ogonie w sanach ?6 
min gospodarstw, tzn. 55%. Realistyczniej-
sze oceny wskazują na wolnv trend wzra
stający i osiągniecie 30% w 1985 r. 

Z innych krajów bezsprzecznie przodu
je Kanada, gdzie kablowa tv objęła 56% 
odbiorców. W Europie zachodniej natomiast 
przystosowanych do odbioru kablowego 

jest 23% gospodarstw domowych — ok. 50 
min. Przykładowo w RFN odsetek jest 
wyższy — 30%, co stanowi 5,5 min odbior
ców. Pierwszym krajem, który w całości 
ogarnie sieć kablowa będzie Księstwo 
Liechtenstein. 

pd 

• Norbert P o d e w i n : KABELFERN
SEHEN — PROJEKT UND WIRKLICHKEIT. 
Neue Deutsche Presse 1975 nr 21. S. 26—27. 

Rozpatrując popularność, jaką na Za
chodzie zyskuje sobie idea telewizji ka
blowej autor przypisuje ją ograniczeniu 
bezprzewodowej tv do emitowania najwy
żej przez 3 kanały, podczas gdy przekaz 
kablowy mógłby liczbę programów zmul-
typlikowac w nieskończoność. Jednocześnie 
przewiduje się możliwość bezpośredniego 
wpływu odbiorców na programowanie po
przez kierowane za pomocą przystawek 
do telewizorów sygnały (opinie) dla na
dawców, redaktorów. 

Faktycznie jednak kablowa tv nigdzie 
się nie rozwinęła, a najbardziej zaawanso
wana w USA i Kanadzie przeżywa stagna
cję. Przeszkodę rozwoju stanowi bariera 
kosztów. W USA funkcjonuje ponad 3000 
systemów kablowej tv, obsługujących co 
9. gospodarstwo domowe (8 min) progra
mami, za które prywatni nadawcy inkasu
ją rocznie ok. 400 min doi. abonamentu. 
W Japonii działa 6370 systemów obsługują
cych łącznie tylko 3% gospodarstw domo
wych, ale zaledwie 143 producentów ma 
ponad 500 odbiorców. Japończycy oceniają, 
że rentowna jest jedynie kablowa tv na
dawana do hoteli jako wielkich skupisk 
turystycznych. Podkreśla się przy tym ni
ski poziom pozakontynentalnych progra
mów tv, w których dominuje reklama ko
mercjalna : amerykańskie stacje wyświetla
ją od 10 do 16 min. reklamy na godzinę, 
podczas gdy w Europie przodująca w tym 
względzie stacja brytyjska osiąga tylko 6 
minut. 

Brak dokładnych danych na temat roz
woju kablowej tv w Europie; oblicza się, 
że ogółem osiąga ona najwyżej 5 min go
spodarstw domowych. Najbardziej rozwi
nięta jest w W. Brytanii. RFN i Szwajcarii, 
podczas gdy np. we Francji, Włoszech, 
Austrii i Hisznanii nie wyszła poza sta
dium eksperymentów czy planowania. I tu 
decydują koszty. Inwestycje wymagane 
w RFN szacuje się na 100 do 300 miliardów 
mk. Dla porównania: rozbudowa sieci ra
diowej w tym kraju wymagała tylko 2,6 
miliarda. 

W drugiej części artykułu autor skupia 
się na ekonomiczno-politycznych aspek
tach wprowadzenia kablowej tv w RFN. 

pd 

m j к b : L'ÉDUCATION PAR SATELLITES. 
Le Journaliste Démocratique 1975 nr 10. 
S. 7—3. 

Na podstawie prasy indviskiej autor re
lacjonuje eksperyment Indii, któremu spe
cjaliści poświęcają największe zaintereso
wanie śledząc próbę walki z analfabetyz
mem w Tndiach od 1 sierpnia 1975. Oficjal
nie kampania nosi nazwę: ..Program wy
chowawczy telewizji przez satelitę". Na or
bicie geostacjonarnej w strefie równikowej 
umieszczono satelitę ATS-6, wystrzelonego 
przez NASA. Szeroka antena paraboliczna 
nakierowana lest ku centrum Indii. Jci 
nadajnik o mocy 80 watów „zrasza" kraj 

11* 
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programem, którego realizację powierzono 
Ali India Radio, a który przeznaczono dla 
2400 miast wybranych stanów: örisa, Mad-
hja Pradesz, Karnak, Andhra Pradesz, 
Bihar i Radżastan. Każdy z nich otrzymał 
400 stacji odbiorczych. Emisję, stosunko
wo słabą, przekazują anteny telewizyjne 
adaptowane do tego celu. 

NASA otrzymała do dyspozycji 4 godzi
ny programu dziennie. Czas podzielono na
stępująco: 1V2 godz. dla szkół podstawo
wych plus 2Vi godz. wieczorem. Program 
poranny przeznaczony dla uczniów rozło
żono na 220 dni roboczych, 81 godz. zare
zerwowano ma programowanie nauczania. 
15 programów na charakter informacyjny 
z dziedziny agrokultury, „seria rodzinna" 
o zdrowiu, profilaktyce, wychowaniu dzie
ci i planowaniu rodziny. 

P. V. Krishnamoorthy, dyrektor dodat
ku AU India Radio, pisze w swoim arty
kule, że już w listopadzie 1974 przystąpio
no do selekcji technicznej miejscowości 
pod kątem przyszłego centrum edukacji 
telewizyjnej, a to wg następujących kryte
riów: wsie zelektryfikowane, odległość od 
ośrodka, skład społeczny populacji, po
ziom wiedzy, stopień wykształcenia i in. 
Trzeba było upewnić się, czy Jfecza nie bę
dą zatopione w czasie powodzi lub przer
wane. Konieczne było zebranie na miejscu 
danych: o języku, religii, organizacjach 
społecznych, sytuacji kobiet, o kastach, 
zwyczajach rolniczych, poziomie higieny 
i planowaniu rodziny. Główną troską rea
lizatorów programu było przystosowanie 
tegoż do zainteresowań środowiska socjo-
kulturalnego telewidzów. Ponieważ emisje 
przeznacza się dla kilku stanów Indii, 
trzeba znaleźć warunki socjoekonomiczne 
i agroklłmatyczne doskonale identyczne. 
Materiał wizualny musi w efekcie mleć 
skuteczność w dwóch strefach językowych. 
Radiofonia indyjska ma bogate doświad
czenia i wie, że dopóki wieśniak Indyjski 
nie zidentyfikuje się z tym, który będzie 
pokazywany, dopóty wpływ audycji bę
dzie żaden. Dlatego też niewielka część 
programu może być nagrywana w studio. 
Rytm programu musi być powolny, język 
prosty i słowa starannie dobrane. 

Eksperyment indyjski jest unikatowy. 
Wszystko przeprowadza się pierwszy raz: 
technikę emisji, technikę retranslacji 
i program audycji. Konieczna będzie we
ryfikacja wpływu tego eksperymentu na 
odbiorców, a sukces indyjski będzie ważny 
nie tylko dla samych Indii. 

dkn 

• Oldrich H r o n e k: POUR L»AUTOMA
TION TOTALE DE LA COMPOSITION. 
Le Journaliste Démocratique 1975 nr 10. 
S. 11—12. 

Ogromny rozwój elektroniki w ostat
nich latach zaczął mieć ogromny wpływ 
na życie większości ludzi. Również w re
dakcji i drukarni praca jest bardziej efek
tywna przy zastosowaniu aparatury elek
tronicznej. Najwięcej korzysta się tu z 
urządzeń wywołujących optyczny odczyt 
automatyczny, które są zdolne wywierać 
decydujący wpływ na kompozycję. Ich 
możliwości również korektorskie pozwala
ją całkowicie zautomatyzować produkcję. 
Maszyny automatycznie odczytują rękopis, 
dokonują korekty i dają nieskończoną 
taśmę perforowaną wyjścia i wejścia do 
druku, łączenie bezpośrednie jednego tek
stu z innymi w układ. 

Konieczne jest, aby rękopisy były pi
sane na maszynach OCR — specjalnie po

myślanych do optycznego odczytu auto
matycznego. Ta nowa technologia uprasz
cza skład, pomijając perforac^ i układ 
mechaniczny, a tym samym oszczędza czas 
i pieniądze. Poza tym dopuszcza stopnio
we wprowadzanie zmian. 

Oczywiście, konieczne jest spełnienie 
określonych warunków : kwalifikowany 
personel i maszyny do pisania systemu 
OCR (w krajach socjalistycznych stosuje 
się Optimy). Jest niezwykle istotne, aby 
maszyny cio pisania były jednakowe rów
nież w systemie używanym przez pocztę, 
co zezwala na odbiór informacji agencyj
nych z teleksu. 

Nowe urządzenia elektroniczne odzna
czają się wysokim poziomem technicz
nym, mogą czytać kursywę, bardzo drob
ną czcionkę, interpunkcję, symbole, zna
ki specjalne, alfabet rosyjski i inne nieia-
cińskie. Bogate oprogramowanie zezwala 
na błyskawiczną reakcję w rozmaitych 
operacjach koniecznych, jak np. korekta 
tekstów pisanych różnymi sposobami, ale 
w razie potrzeby nadających się do użyt
ku. 

dkn 

• Werner P f a f f , Peter S t e c h e r : 
MODERNE TEXTVERARBEITUNG IM 
BUCH- UND ZEITSCHRIFTENVERLAG. 
Der Druckspiegel 1975 nr 2, s. 85—88, 
schem. 1: nr 3, s. 173—177, schem. 1: nr 5, 
s. 274—278, schem. 4; nr 7, s. 398—401, 
schem. 3; nr 8, s. 484—486. 

W serii artykułów, które są wyciągiem 
z pracy dyplomowej (Wyższa Szkoła Dru
karstwa, Stuttgart), przedstawiono obok 
struktury maszynowej obróbki tekstu tak
że prace przygotowawcze będące warun
kiem jak najlepszego ustawienia pracy, a 
więc przygotowanie i obróbkę maszyno
pisu oraz przebieg korekty, omówiono 
różne systemy obróbki tekstu oraz ich 
poszczególne elementy, takie jak: perfo
ratory, urządzenia do ujmowania tekstu 
przy pomocy taśm perforowanych i mag
netycznych, czytniki, ekrany kontrolne, 
maszyny matematyczne, urządzenia pery
feryjne oraz ich zastosowanie. Opisano or
ganizację przebiegu obróbki tekstu w po
szczególnych systemach oraz zestawiono 
wnioski w tym zakresie. 

as 

• Bernhard K a y : VON DER SATZHER
STELLUNG ZUR INFORMATIONSVERAR
BEITUNG. Deutscher Drucker 1975 nr 10. 
S. 10, 12, 14—16, 18, ilustr. 9. 

Opis wprowadzenia i funkcjonowania 
systemu fotoskładu sterowanego za pomo
cą komputerów w Wydawnictwie Vogel 
w Würzburgu. Jest to jedno z najwięk
szych wydawnictw czasopism w Europie, 
zatrudniające blisko 900 osób i wydające 
25 czasopism popularnych oraz dużą licz
bę technicznych i ekonomicznych. Zasad
niczymi składniami systemu są 2 zwar
te maszyny matematyczne Data General 
Nova 1200 i maszyny do składu Photon 
i Digiset. 

as 
• ROLLENOFFSET FÜR ZEITUNGEN — 
HEUTE. Zeitungstechnik 1975 nr 1. S. 4—6, 
8, 10—24, ilustr. 21. 

Obszerne sprawozdanie z sympozjum 
IFRA na temat obecnego stanu wykony
wania dzienników w technice druku pła-



W CZASOPISMACH 165 

skiego, które odbyło się w listopadzie 1974 
w Dusseldorfie. Wynika z niego, że w 
chwili obecnej w Europie już ponad 260 
dzienników drukuje się techniką druku 
płaskiego. Sympozjum miało na celu jesz
cze raz przedyskutować decyzje w tym 
zakresie oraz poinformować o doświadcze
niach technicznych, organizacyjnych, eko
nomicznych. W omówionych referatach 
przedstawiono posunięcia w tej dziedzinie 
w Norwegii, RFN, Kanadzie, Anglii, Tur
cji, Belgii. 

as 

• „ELEKTRONIK IN DER REDAKTION" — 
BERICHT ÜBER DIE ZWEITE IFRA-STU-
DIENREISE. Zeitungstechnik 1975 nr 2. 
S. 27—38, ilustr. 37. 

Sprawozdanie z podróży studyjnej na 
temat „Elektroniki w redakcji" zorganizo
wanej przez Instytut IFRA w listopadzie 
1974 do USA. Opisano systemy elektroni
ki wprowadzone w 7 amerykańskich za
kładach gazetowych o różnych wielko
ściach oraz zagadnienia współdziałania re
dakcji z zecerniami. Liczne ilustracje 
przedstawiają układy graficzne gazet, wy
posażenie redakcji i zakładów gazetowych 
w urządzenia do elektronicznej obróbki 
tekstu. I tak m. in. w największej gazecie 
wieczornej USA Detroit News (niedzielne 
wydanie 847 tys. egz.) posiadającej naj
bardziej rozbudowany elektroniczny system 
redakcyjny — praca odbywa się przy po
mocy 3 połączonych ze sobą systemów 
częściowych. Każdy z nich posiada po 2 
jednostki sterujące, obsługujące po 12 
ekranów telewizyjnych. Sam skiad odbywa 
się na 4 maszynach do fotoskładu „Lino-
tron 505". 

as 
• ELEKTRONIK FÜR DIE ERFASSUNG, 
HERSTELLUNG UND ABRECHNUNG VON 
ANZEIGEN. Zeitungstechnik 1975 nr 6. S. 
4—8, 10—12, 14—20, 22, ilustr. 8. 

W dziedzinie ogłoszeń, a więc ich 
przyjmowania (ujęcie tekstu, dane uka
zywania się i rozliczania) oraz wykony
wania (korekta, układ graficzny i skład) 
już w licznych wypadkach zastosowano 
odpowiednie urządzenia elektroniczne i 
programy ETO. W sprawozdaniu z sym
pozjum IFRA, które odbyło się w kwiet
niu 1975 w Zurychu omówiono referaty 
przedstawiające praktyczne zastosowanie 
i działanie nowoczesnych systemów w 
dziedzinie ogłoszeń oraz urządzeń i pro
gramy w tym zakresie. 

as 
• Harry M. G г e i n e r, Klaus W o l f : 
ZUKUNFTSPERSPEKTIVEN DER DRUCK
TECHNIK. Der Polygraph 1975 nr 11 
s. 715—716. 718—719, ilustr. 6; nr 12, s. 769— 
770, 772—773, ilustr. 13. 

Autorzy analizują przewidywany rozwój 
produktów poligraficznych ze szczególnym 
uwzględnieniem zasadniczych różnic mię
dzy klasycznymi metodami druku z ich 
analogowymi formami drukowymi a no
wymi metodami druku i kopiowania 
(inkjet, laser) z ich dygitalnymi formami 
druku. Ze względów produkcyjnych, eko
nomicznych oraz przyzwyczajeń w zakre
sie czytania i estetycznych wymagań kon
sumenta dotychczasowe, zasadnicze meto
dy druku — wklęsły, płaski, wypukły — 
będą w przyszłości nadal stosowane. 

as 

ф Bernhard K a y : ZEITUNG UND ZEIT
SCHRIFT AN DER SCHWELLE ZUM 
ELEKTRONISCHEN ZEITALTER. Deutscher 
Drucker 1975 nr 19. S. 13—14, 16, 18. 

Według futurologów drukarskie środki 
przekazu, a więc gazety i czasopisma bę
dą podlegać w przyszłości procesowi kur
czenia. Autor rozważa problemy zagroże
nia prasy drukowanej przez postęp tech
niczny i nowe, możliwe konkurencyjne 
środki przekazu. Dzieli historię ludzkich 
środków porozumiewania się na trzy epo
ki: przedalfabetyczną, alfabetyczną oraz 
poalfabetyczną lub elektroniczną, w której 
będzie następował odwrót od materialnych 
środków przekazu (gazeta, czasopismo, 
książka, list) do niematerialnych (telewi
zja, a szczególnie specjalna telewizja ka
blowa, gazeta faksymilowa, wideofony, sy
stemy banku informacji). Stwierdza m. in., 
że w przyszłości wszyscy będą się coraz 
częściej stykali z komputerami, a posłu
giwanie się systemami elektronicznej ob
róbki danych stanie się powszechne. Dla
tego też utrzymanie dotychczasowej waż
ności prasy w strukturze społecznej bę
dzie zależeć od odpowiedniej świadomości 
odpowiedzialnych za prasę i elastycznego 
dopasowywania się do postępu techniki. 

as 

Л Paul K u b a c h : ENTWICKLUNGS
TENDENZEN DER POLIGRAFIE IN DER 
DDR BIS 1985. Papier und Druck (Allge
meiner Teil) 1975 nr 5. S. 65—69. 

Dyrektor naczelny Zentragu w referacie 
wygłoszonym w czasie konferencji nauko
wej Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Lip
sku przedstawia rozwój produkcji poli
graficznej w NRD do 1985 i stale wzrasta
jące wymagania w tym zakresie. Oma
wia związane z tym zasadnicze tendencje 
rozwoju techniki i technologii w dziedzi
nie wykonywania form drukowych (skład, 
reprodukcja, płyty i cylindry), poszczegól
nych technik druku — płaskiego, wklę
słego, wypukłego oraz dalszei obróbce pro
duktów poligraficznych. Wynikające z te
go zadania wymagaia ukierunkowanej pra
cy badawczo-rozwojowej. 

os 

Л IMMER LEICHTERES ZETTUNGSPA-
PIER — EIN NOTWENDIGES ÜBEL? 
Zeitungstechnik 1975 nr 3. s. 4—8. 10—12, 
14—20. ilustr. 14. tab. 5: nr 4. 4. 4—8, 10, 
12—14, 16—18, ilustr. 12, tab. 3. 

W sprawozdaniu z Sympozjum TFRA. 
które odbyło się w styczniu 1975 w Ko
penhadze przedstawiono problemy dotyczą
ce papieru, a w szczególności papieru ga
zetowego o mniejszei gramaturze oraz sv-
t.nacip w te-5 dzi^drin^ w 4V.m'ivngv!i. 
Kanadzie. RFN. Omówiono również do
świadczenia z drukiem dzienników: na rn-
nierzP 45 P'm- — ,oia!f'4Vior;n 5?j;r.^/r>/ T'-
m.r-j od 1964 r. i fińskiego Anmuletb' od 
1°73 oraz nq papierze дп f'm2 — s'wai-
carskiego Tribune de Genève od 1972 г. 

m NEUE ANFORDERUNGEN AN DIE RE
PRODUKTION. Zeitungstechnik 1975 nr 5. 
S. 4—6, 3—12, 14—18, ilustr. 5. 

Ze sprawozdania z Sympozjum IFRA, 
które odbyło się w marcu 1975 w Lon
dynie wynika, że działy reprodukcji nie 
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były dotychczas odpowiednio doceniane 
w t r adycy jnych zak ładach gaze towych. Sy
tuac ja ta mus i się r a d y k a l n i e zmienić , 
gdyż z fotoskładem, n o w y m i p ły t ami do 
d r u k u p łaskiego ' i p ły t ami fo topol imero-
w y m i do d r u k u wypuk łego oraz dążeniem 
do zwiększania kolorowości gazet w y s t ę 
pują nowe, dotychczas n ie z n a n e p rob le 
m y . W przeds tawionych 15 re fe ra tach 
i dyskus j i podkreś lano m . i n . : wzras t a 
jące znaczenie technik i laserowej w r e 
produkc j i , w y k o n y w a n i u form i p r zeka 
zywaniu faksymi le oraz konieczność ich 
s t anda ryzac j i ; możliwości i konieczność 
dokładne j ekonomiki s k a n e r ó w ; znaczenie 
zgodności gradac j i między orygina łem, 
n e g a t y w e m a d ruk i em i wreszcie pi lną p o 
t rzebę poświęcenia większej uwag i odpo
wiedn iemu szkoleniu p r a c o w n i k ó w — 
technologię bowiem łatwiej m o ż n a zmie 
n ić niż człowieka. 

as 

• Hubert W a g n e r : EDV-GESTEUERTER 
VERSAND — PRAXIS UND ZUKUNFT. 
Zeitungstechnik 1975 n r 1. S. 26—31, i lus t r . 
11. 

Specjal ista w zakres i e n o w y c h sys te 
m ó w s te rowania ekspedyc j i gazet, k tó r e 
wprowadzi ł do 1974 r . w K a n a d z i e w 
Montreal Star a na s t ępn i e w USA w Min
neapolis Star and Tribune, p rzeds tawia 
związane z t y m zagadnien ia i p rob l emy . 
P roces ekspedycj i dzieli n a 5 f az : z a m ó 
wienia, oznaczania , informacj i , p rodukc j i , 
p a k o w a n i a i rozl iczania. Zas tosowanie 
urządzeń elektronicznej t echn ik i oblicze
niowej i op isana dyspozycyjność zmaga 
zynowanych danych s tworzy ły dużą ela
s tyczność w ekspedycj i gazet, k tó r a n ie 
b y ł a b y możl iwa w sys t emach m a n u a l n y c h . 
Urządzenia ETO umożliwiają szybkie 
opracowanie p l anów j azdy wozów dos taw
czych, szybkie us ta len ie t r a s a l t e r n a t y w 
n y c h oraz ocenę m a t e r i a ł u adresowego . 

as 

• K. A. K o p p e n h ö f f e r : SPRUNG 
IN EIN NEUES DRUCKZEITALTER: NEUE 
RHEIN-RUHR-OFFSETDRUCKEREI DER 
AXEL SPRINGER VERLAG AG IN KET-
TWIG. Deutscher Drucker 1975 n r 12. 
S. 4—6, 8, i lus t r . 13. 

Omówienie na pods tawie i lus t rac j i 
nowoczesnej d r u k a r n i Wydaw n ic tw a 
A. Spr inger w Ket twig (oddanej do p r o 
dukc j i w r. 1973), je j wyposażen ia , s t ruk 
tu ry , kosz tów. B u d o w a t rwa ła 362 dni k a 
lendarzowe, p r zy ogólnych kosz tach b u 
d y n k u w wysokośc i 21,5 m i n DM i p rze 
ciętnej 925 DM/m8 powierzchni zabudowy. 
W d r u k a r n i tej po raz p ie rwszy w RFN 
zaczęto w y k o n y w a ć w fotoskładzie dzien
n i k w dużym nak ładz ie i d r u k o w a ć go w 
ro tacyjne j maszyn ie do d r u k u p łaskiego. 

as 

• K. A. K o p p e n h ö f f e r : DER 
DRUCKEREINEUBAU DER MANNHEIMER 
MORGEN GROSSDRUCKEREI UND VER
LAG GmbH. Deutscher Drucker 1975 n r 12. 
S. 10—12, 20, 22, i lus t r . 19. 

A u t o r p rzeds tawia za pomocą l icznych 
i lust racj i zagadnienia związane z p l ano 
wan iem, p ro j ek towan iem i budową dużej 
d r u k a r n i p rzeds ięb iors twa wydawniczo -
-poligraficznego M a n n h e i m e r Morgen 
GmbH, wykonujące j dz ienniki oraz i nne 
pozycje wydawnicze i akcydensowe . D r u 
k a r n i ę oddano do u ż y t k u w s tyczniu 1975 
p rzy ogólnych kosz tach b u d y n k u w w y 
sokości 17,7 m i n DM — przeć . 993 DM/m ! 

powierzchni zabudowy . Nowa d r u k a r n i a 
da je przeds ięb iors twu możl iwości ciągłej 
modern izac j i w przyszłości , a więc p r z e j 
ścia ze sk ładu ołowianego do fotoskładu, 
z t echn ik i d r u k u wypuk łego do płaskiego 
oraz dopasowania a k c y d e n s u do n o w y c h 
metod . 

as 
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Kronika Ośrodka Badań Prasoznawczych 
Rok 1975 

RADA NAUKOWA 

12 listopada odbyło się w Krakowie 
posiedzenie Rady Naukowej Ośrodka 
Badań Prasoznawczych. W związku 
z nieobecnością przewodniczącego 
Rady rektora Uniwersytetu Jagielloń
skiego prof, dra Mieczysława K a r a 
s i a i zastępcy przewodniczącego Ra
dy prezesa RSW „Prasa — Książka — 
Ruch" Stanisława M o j k o w s k i e -
g o, posiedzenie otworzył i prowadził 
prof, dr Henryk M a r k i e w i c z . 
Uwagi do sprawozdania z działalno
ści OBP w roku 1974 i wprowadze
nie do dyskusji nad sprawozdaniem 
z działalności OBP w roku 1974 i 
wprowadzenie do dyskusji nad spra
wozdaniem z działalności Ośrodka w 
1975 roku zreferował dyrektor OBP 
doc. dr hab. Walery P i s a r e k , a 
wprowadzenie do dyskusji nad pro
jektem planu działalności OBP na 
rok 1976 — sekretarz naukowy Ośrod
ka dr Tomasz G o b a n - K l a s . 
(Sprawozdanie z posiedzenia Rady 
zob. Zeszyty Prasoznawcze 1976 nr 1). 

PRACE BADAWCZE 

Maria P a l u c h : Literatura pięk
na w wybranych magazynach. Ana
liza wartości wychowawczych. Bada
nia objęły beletrystykę w wysokona-
kładowych magazynach: ITD, Kobieta 
i Życie, Nowa Wieś, Panorama, Prze
krój, Tydzień, Zwierciadło. 

Anna M a l i s z e w s k a : Modele 
wychowania w prasie kobiecej — 
szkoła i rodzina jako instytucje wy
chowawcze. Badania objęły czasopi
sma: Gospodyni, Kobieta i Zycie, Ma
gazyn Rodzinny, Przyjaciółka, Zwier
ciadło. 

Bolesław G a r l i c k i : Korespon
dencje zagraniczne w polskiej prasie. 
Celem badań było sprawdzenie efek
tywności wyjazdów zagranicznych 
dziennikarzy w roku 1974, mierzonej 
ilością i jakością zamieszczonych w 
macierzystym piśmie korespondencji 
zagranicznych. Przedmiotem badań 
było 15 wybranych gazet i czasopism. 

Barbara K o l o w c a : Listy do re
dakcji w świetle polityki redakcyj
nej. Aktywność redakcji w selek
tywnym wykorzystaniu listów czytel
ników na łamach pisma, sposoby wy
korzystywania sygnałów od czytelni
ków. Badania oparte na analizie za
wartości 18 dzienników i wywiadach 
w redakcjach tych dzienników. 

Walery P i s a r e k : Prasa, radio, 
telewizja. Podział zadań w skali kra
ju. Opracowanie syntetyczne oparte 
na wynikach badań OBP i innych 
placówek naukowo-badawczych. Za
wiera propozycje i postulaty. 

Alicja Z a g r o d n i k ó w a: Zro
zumiałość, atrakcyjność i perswazyj-
ność książek społeczno-politycznych. 
Analiza języka i stylu tekstów 43 
książek (podręczników i materiałów 
do szkolenia ideologicznego oraz pu
blikacji redakcji ekonomicznej) Wy
dawnictwa „Książka i Wiedza" wy
danych w roku 1974. 

Adam R o p a : Kryteria ocen sto
sowanych w krytyce artystycznej. 
Przedmiotem badań były recenzje i 
publicystyka kulturalna dotycząca 
bieżących wydarzeń i utworów z dzie
dziny literatury, teatru, filmu, plasty
ki, muzyki oraz radio i telewizja. 
Pierwszy etap badań obejmował pra
sę krakowską, drugi prasę centralną. 
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Władysław M a s ł o w s k i : Pisma 
jedno- i wielozakładowe. Charaktery
styka wybranych gazet zakładowych, 
ich tematyka i funkcje, porównaw
cza analiza treści i sposobów jej prze
kazywania. Badania objęły trzy typy 
gazet: jednozakładowe, wielozakłado
we kombinatowe, wielozakładowe-
-środowiskowe oraz wybraną grupę 
pism lokalnych. 

Adam Ś w i d a : Reklama w pra
sie — treść i środki. Badania, któ
rych celem było udzielenie odpowie
dzi na pytanie, kto, co i jak rekla
muje w prasie; obejmowały cztery 
tygodniki Kobieta i Życie, Panorama, 
Perspektywy, Przekrój i trzy dzien
niki (Express Wieczorny, Gazeta Kra
kowska, Życie Warszawy). 

Wacław Ż u r e k (oprać.) : Wzory 
młodego obywatela lansowane w pra
sie codziennej. Charakterystyka i spo
sób przedstawiania młodego obywa
tela w codziennej prasie krakowskiej 
i wrocławskiej w latach 1967 i 1974. 

Zbigniew N ę с к i, Zbigniew S o-
b i e c k i : Stopień wykorzystania ga
zety przez czytelników. Badania eks
perymentalne nad zmianą postaw 
czytelników po dyskusji rodzinnej 
nad gazetą, deklarowane i rzeczywi
ste czytelnictwo prasy. 

Zbigniew B a j k a : Odbiór środ
ków masowego komunikowania w 
środowisku robotniczym. Zasięg od
działywania masowych środków ko
munikowania, intensywność korzy
stania z nich, zainteresowania, od
biorców, ich preferencje tematyczne 
oraz opinie o aktualnych tematach 
poruszanych przez prasę. 

Stanisław N o w i c k i : Stan, ten
dencje i perspektywy czytelnictwa 
prasy wśród mieszkańców wsi. Wtór
na analiza wyników badań nad czy
telnictwem prasy z roku 1974. 

Andrzej M a l i s z e w s k i , Stani
sław N o w i c k i : Obraz wybranych 
środowisk zawodowych w prasie 
i świadomości społecznej. Sposób 
przedstawiania określonych kategorii 
zawodowych na łamach wybranych 
tytułów oraz ich odzwierciedlenia w 
świadomości społecznej Polaków. Re
lacje między treściami przedstawio
nymi w prasie a funkcjonującym w 
świadomości społecznej stereotypem 
zawodu. 

Andrzej R u s i n e k : Prasa a po
glądy młodzieży. Synteza trzykrotnie 

prowadzonych badań nad młodzieżą, 
postawami i opiniami, czytelnictwem 
prasy i jego związkiem z postawami 
i opiniami młodzieży. 

Teresa T u r l i k - M a r e c k a , An
drzej S k o w r o ń s k i : Atrakcyjność 
materiałów prasowych. Badania ogól
nopolskie, których celem było pozna
nie gustów i zainteresowań czytelni
ków, wpływu, jaki wywierają stoso
wane na łamach prasy środki uatrak
cyjnienia na jej poczytność i pokup-
ność. 

Tomasz G o b a n - K l a s : Bada
nia prasoznawcze a praktyka społecz
na. Sposoby wykorzystania nauki w 
praktyce prasowej, opis doświadczeń 
OBP w tym zakresie. 

Z e s p ó ł : Prawo prasowe w Pol
sce i innych krajach socjalistycznych. 
Opracowanie prawno-porównawcze 
obejmujące Polskę, ZSRR, Bułgarię, 
Czechosłowację, Jugosławię, NRD, 
Rumunię i Węgry. 

Ponadto na zlecenie różnych insty
tucji opracowano następujące eksper
tyzy: 

Stanisław N o w i c k i : Charakte
rystyka publiczności Gromady — 
Rolnika Polskiego. 

Andrzej R u s i n e k : Charaktery
styka publiczności Forum. 

Teresa T u r l i k - M a r e c k a , An
drzej S k o w r o ń s k i : Charaktery
styka kręgu odbiorców Polityki na 
tle grupy odbiorców niektórych cza
sopism społeczno-kulturalnych. 

Stanisław G a w o r, Władysław 
M a s ł o w s k i : Charakterystyka za
wartości Profili 1974. 

Maria P a l u c h : Charakterystyka 
publiczności i zawartości Panoramy 
i Perspektyw. 

Maria P a l u c h : ZSRR w prasie 
i książce polskiej 1973/74. 

W roku 1975 Zespoły Badania Opi
nii Społecznej zrealizowały dwa pla
nowe tematy OBP: Środki uatrakcyj
nienia gazety i ich wpływ na czytel
nictwo; Obraz wybranych zawodów 
w świadomości społecznej. Ponadto 
opracowano kilkadziesiąt tematów o 
zasięgu lokalnym, m. in.: 

Zespół białostocki: 
Rola wiejskich placówek kultural

no-oświatowych w aktywizacji i upo
wszechnianiu czytelnictwa na wsi. 
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Zespół bydgoski: 
Czytelnictwo tygodnika Kujawy w 

środowisku robotniczym i młodzieżo
wym. 

Zespół gdański: 
Badania nad krytyką prasową. 

Zespół katowicki: 
Recepcja wydań poniedziałkowych 

Trybuny Robotniczej. 

Zespół koszaliński: 
Poczytność magazynu sobotnio-nie

dzielnego Głosu Koszalińskiego. 

Zespół lubelski: 
Czytelnictwo prasy lubelskiej w 

dni wolne od pracy. 

Zespół łódzki: 
Postawotwórcza rola prasy. 

Zespół olsztyński: 
Czytelnictwo Gazety Olsztyńskiej 

w dużym zakładzie przemysłowym 
(na przykładzie olsztyńskiego 
OZOS-u). 

Zespół opolski: 
Skuteczność różnych form kolpor

tażu prasy. 

Zespół poznański: 
Poczytność stałych rubryk w Glo

sie Wielkopolski. 

Zespół rzeszowski: 
Czytelnictwo tygodnika Podkarpa

cie. 

Zespół wrocławski: 
Czytelnictwo Konkretów w lubiń

skim zagłębiu miedziowym. 

Zespół zielonogórski: 
Czytelnictwo tygodnika Nadodrze 

w woj. zielonogórskim. 

WYDAWNICTWA 

W roku 1975 wydano: 
1. W. P i s a r e k : Retoryka dzien

nikarska. Wyd. II, popr. i uzup. Bi
blioteka Dziennikarza, t. VI. 

2. T. K u p i s : Dzienniki i czaso
pisma na polskim rynku prasowym. 
Biblioteka Wiedzy o Prasie, Seria B, 
t. XIX. 

3. Przyszłość komunikowania ma
sowego. Cz. IV. Seria Materiały, 
zesz. 27. 

4. T. T u r l i k - M a r e c k a , J. B. 
S o b c z a k : Rola i funkcja prasy za
kładowej w Polsce. Seria Materiały, 
zesz. 28. 

5. W. M a s ł o w s k i : Z badań 
nad propagandowo-wychowawczą i 
kulturotwórczą rolą magazynów ilu
strowanych; B. K o l o w c a : Wyda
nia sobotnio-niedzielne gazet partyj
nych. Seria Materiały, zesz. 29. 

6. S. S o b o l : Prasa powiatowa w 
Polsce. Zarys historyczny; L. D ę-
b o w s k i : Prasa powiatowa i jej 
współczesna rola społeczna. Seria Ma
teriały, zesz. 30. 

7. S. D z i k i (red.): Polska biblio
grafia adnotowana wiedzy o środ
kach masowego komunikowania za 
rok 1973. Kolejny tom wydawnictwa 
ciągłego OBP. 

8. A. Z a g r o d n i k ó w a: Zrozu
miałość, atrakcyjność i perswazyjność 
języka podręczników i materiałów do 
szkolenia ideologicznego oraz książek 
o tematyce ekonomicznej wydanych 
przez „Książkę i Wiedzę" w roku 
1974. Maszyn, powiel. 

9. Z. B a j k a : Odbiór środków 
komunikowania masowego w środo
wisku robotniczym. Maszyn, powiel. 

10. Mass Communication Research. 
Current Documentation. Międzynaro
dowa bibliografia z dziedziny komu
nikowania masowego, wydawana w 
formie zeszytów, zawierających ab
strakty. Zesz. 1—3. 

KONFERENCJE — ODCZYTY — 
SEMINARIA 

151 — w Zaborowie pod Warsza
wą dla zespołu Trybuny Ludu doc. 
dr hab. Walery P i s a r e k wygłosił 
odczyt pt. Kierunki rozwoju prasy, 
radia i telewizji na świecie. 

20 II — w Krakowie na sesji nau
kowej nt. wykorzystania telewizji w 
klubach „Ruchu" mgr Barbara К о-
ł o w c a wygłosiła referat pt. Rola 
telewizji w upowszechnianiu kultury, 
oświaty i działalności wychowawczej. 
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20II — w Warszawie w Ośrod
ku Dziennikarstwa Stowarzyszenia 
Dziennikarzy Polskich referat pt. 
Konkretność i perswazyjność języka 
w prasie wygłosił W. P i s a r e k . 

24II — w Krakowie dla redakto
rów i współpracowników Głosu No
wej Huty W. P i s a r e k wygłosił 
odczyt pt. Przydatność badań praso-
znawczych dla praktyki. 

6 III — w Zaborowie pod Warsza
wą na konferencji naukowo-szkole-
niowej dla dokumentalistów praso
wych, zorganizowanej przez Zarząd 
Główny RSW „Prasa-Książka-Ruch" 
wygłosili referaty: dr Bolesław G a r 
l i c k i : Warsztat dziennikarski z 
uwzględnieniem warsztatu dokumen
talisty; mgr Sylwester D z i k i : 
Główne źródła informacyjne dla po
trzeb dokumentacji prasowej. 

19 III — we Wrocławiu dla słucha
czy Studium doskonalenia kadr dzien
nikarskich B. G a r l i c k i prowadził 
wykłady nt. organizacji pracy na tle 
stosunku: kierownictwo redakcji — 
zespół. 

19—23 III — w Zaborowie pod 
Warszawą w konferencji pracowni
ków regionalnych placówek analiz 
prasowych uczestniczyli dr T. G o-
b a n - K l a s , mgr Z. B a j k a , mgr 
W. M a s ł o w s k i i mgr A. S k o 
w r o ń s k i . 

20 III — na naradzie zorganizowa
nej w kopalni „Brzeszcze" przez 
WRZZ przy współudziale Wydziału 
Propagandy KW PZPR i Wojewódz
kiego Klubu Dziennikarzy Prasy Za
kładowej w Krakowie mgr Władysław 
M a s ł o w s k i przedstawił ocenę Ga
zety Górniczej — zakładowej gazety 
kopalni „Brzeszcze". 

24 III — w Krakowie dla kores
pondentów Głosu Nowej Huty 
B. G a r l i c k i wygłosił wykład nt. 
Metodyka zbierania i wyboru mate
riału dziennikarskiego. 

4IV — we Wrocławiu na zorgani
zowanej przez Wrocławskie Wydaw
nictwo Prasowe V Sesji Prasoznaw-
czej referaty wygłosili: Z. B a j k a : 
Czytelnicze kryteria oceny prasy, 
B. G a r l i c k i : Studium porównaw
cze informacji prasowej, radiowej 
i telewizyjnej, B. K o l o w c a : Wy
dania sobotnio-niedzielne gazet par
tyjnych, Wł. M a s ł o w s k i : Publi
kacje o książkach KiW w wojewódz
kiej prasie partyjnej. 

4IV — w Warszawie w sesji pe
dagogicznej nt. Funkcja placówek wy
chowania pozaszkolnego w środowi
sku społecznym uczestniczył mgr An
drzej R u s i n e k wygłaszając refe
rat pt. Możliwości kształtowania śro
dowiska młodzieżowego przez maso
we środki przekazu. 

20IV — w Krakowie na Semina
rium Leninowskim przygotowanym 
przez organizacje studentów uczelni 
krakowskich T. G o b a n - K l a s 
wygłosił wykład nt. Koncepcja kul
tury w ujęciu leninowskim. 

5 V — w Krakowie T. G o b a n -
K l a s wygłosił na sesji naukowej zor
ganizowanej przez Komisję Praso-
znawczą PAN, SDP i KWP referat 
pt. Inspiracje leninowskie w bada
niach prasoznawczych. 

31 V—3 VI — w Budapeszcie odby
ło się VI spotkanie robocze komisji 
koordynacyjnej d/s dokumentacji ba
dań nad środkami masowego komu
nikowania; uczestniczył w nim 
S. D z i k i . 

20 VI — w Tarnowie na zebraniu 
Klubu Dziennikarzy Prasy Zakłado
wej Wł. M a s ł o w s k i przedstawił 
ocenę warsztatu dziennikarskiego ty
godnika Tarnowskie Azoty. 

26 VI — w Krakowie na posiedze
niu Komisji Prasoznawczej PAN 
W. P i s a r e k wygłosił odczyt: Funk
cje perswazyjne języka w prasie. 

3 X — w Kielcach w czasie sesji 
szkoleniowej Wojewódzkiego Klubu 
Dziennikarzy Prasy i Rozgłośni 
w Kielcach wykłady nt. Formy dzien
nikarskie w gazetach zakładowych, 
prowadził W. M a s ł o w s k i . 

9X — w Lipsku na konferencji nt. 
podstawy kształtowania socjalistycz
nej osobowości młodych robotników, 
studentów i uczniów, zorganizowa
nej przez Zentralinstitut für Jugend
forschung, A. R u s i n e k przedsta
wił komunikat: Postawy, opinie i po
glądy młodzieży. 

13—18 X — w Tutzing k. Mona
chium odbyło się sympozjum nt. roli 
systemu komunikowania w demokra
tycznym społeczeństwie, zorganizowa
ne przez Niemiecką Komisję d/s 
UNESCO i Zachodnioniemieckie To
warzystwo Prasoznawcze. Uczestni
czył w nim W. P i s a r e k wygła
szając referat: Autonomia czy quasi-
-autonomia systemu komunikowania. 
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20—27 X — w Moskwie w Między
narodowej Konferencji Dziekanów 
Wydziałów Dziennikarskich uczestni
czył W. P i s a r e k , wygłaszając re
ferat pt. Badania prasoznawcze a no
woczesne nauczanie dziennikarstwa. 

23 X — w Bydgoszczy na zorgani
zowanej przez Wyższą Szkołę Peda
gogiczną sesji naukowej nt. Dydak
tyczno-wychowawcze funkcje prasy, 
W. M a s ł o w s k i wygłosił referat 
pt. Ideały wychowawcze w prasie. 

14X1 — w Krakowie na szkoleniu 
partyjnym dla pracowników Krakow
skiego Wydawnictwa Prasowego 
T. G o b a n - K l a s wygłosił refe
rat: Prasa zagraniczna. 

16 XI — w Zaborowie pod Warsza
wą na -seminarium Zakładu Badań 
Czytelnictwa Młodzieżowej Agencji 
Wydawniczej A. R u s i n e k wygło
sił referat pt. Cele życiowe i bohate
rowie młodzieży. 

18 XI — w Krakowie dla pracow
ników „Ruchu" mgr Alicja Z a-
g r o d n i k o w a wygłosiła referat nt. 
trudności, atrakcyjności i perswazyj-
ności języka literatury ekonomicznej 
i podręczników do szkolenia ideolo
gicznego. 

5 XII — w Zaborowie pod Warsza
wą na szkoleniu dla dokumentalistów 
prasowych T. G o b a n - K l a s wy
głosił dwa referaty: Prasa zagranicz
na i Teoria środków masowych. 

W roku akademickim 1974/1975 
i 1975/1976 pracownicy naukowi 
Ośrodka prowadzili zajęcia w Uni
wersytecie Jagiellońskim, Wieczoro
wym Uniwersytecie Marksizmu-Leni-
nizmu, Wojskowej Akademii Politycz
nej. 

KONTAKTY ZAGRANICZNE 

Goście zagraniczni w OBP 
2 kwietnia gościem Ośrodka był 

dr Jifi K r a u s z Zakładu Języka 
Czeskiego Czechosłowackiej Akade
mii Nauk; interesował się przede 
wszystkim prowadzonymi przez Ośro
dek badaniami języka w prasie. 

11 kwietnia odwiedziła Ośrodek 
prof. Ałła Pietrowna K o w a l , kie
rownik Katedry Stylistyki Wydziału 
Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Ta-
rasa Szewczenki w Kijowie; zapozna
ła się z badaniami OBP nad językiem 

w prasie oraz działalnością publika
cyjną i dokumentacyjną Ośrodka. 

28 kwietnia gościli w Ośrodku 
dziennikarze jugosłowiańscy: Milutin 
V u g d e l i c , redaktor pisma Pobie-
da z Titogradu i Ljubomir J а к s i ć, 
korespondent agencji „Tanjug". Te
matem rozmowy była przydatność ba
dań prasoznawczych dla praktyki 
dziennikarskiej. 

26 maja złożył wizytę w Ośrodku 
zastępca redaktora naczelnego, redak
tor działu propagandy Izwiestii Mi
chaił Iwanowicz T i u r i n ; intere
sował się działalnością OBP, a szcze
gólnie badaniami nad skutecznością 
oddziaływania prasy. 

27—28 maja gościem Ośrodka był 
prof, dr Wolfgang R o d e l z Uni
wersytetu Karola Marksa w Lipsku; 
rozmowa dotyczyła badań nad gatun
kami dziennikarskimi oraz współdzia
łania prasy, radia i telewizji. 

28 maja złożył wizytę w Ośrodku 
dyrektor Hans Bredow — Institut für 
Rundfunk und Fernsehen Uniwersy
tetu w Hamburgu, prof, dr Janpeter 
Hans К o b wraz z grupą naukow
ców i studentów. Tematem rozmowy 
były metody badawcze stosowane 
w OBP. 

6 czerwca odwiedziła Ośrodek dr 
Sida M a r j a n o v i c , przewodni
cząca Jugosłowiańskiego Komitetu d/s 
UNESCO; zapoznała się z zasadami 
współpracy Ośrodka z UNESCO. 

7—11 czerwca przebywał w Ośrod
ku prof. Herbert S c h i l l e r z Uni
wersytetu San Diego w Kalifornii; 
gość zapoznał się z organizacją i te
matyką badań prowadzonych w 
Ośrodku. 

24 czerwca złożył wizytę w Ośrod
ku wysłannik Rady Prasy Portugalii 
Carlos Enrico D a C o s t a ; intere
sował się działalnością, organizacją 
i praktycznym wykorzystaniem wyni
ków badań Ośrodka; omówił również 
sytuację prasy w Portugalii. 

5 sierpnia odwiedziła Ośrodek Mi-
lagros del C o r r a l B e l t r a n , dy
rektor Biblioteki Wydziału Informacji 
Uniwersytetu Complutense w Madry
cie; zapoznała się z organizacją 
i działalnością Ośrodka, szczególnie 
w zakresie dokumentacji naukowej. 

24 września gośćmi Ośrodka byli 
doc. dr Vaclav P i ę t k a , kierownik 
Oddziału Dokumentacji Naukowej 
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Zakładu Teorii i Praktyki Dzienni
karstwa Uniwersytetu Karola w Pra
dze i dr Otto В r a b e с z Wydziału 
Dziennikarstwa tego Uniwersytetu. 
Tematem rozmowy była działalność 
dokumentacyjna Ośrodka, organizacja 
i prace CECOM-u. 

29 września złożył wizytę w Ośrod
ku dr Hans-Peter M e i e r - D a l -
1 а с h z Uniwersytetu w Zurychu, 
zapoznając się ze strukturą organi
zacyjną i działalnością badawczą 
Ośrodka. 

7—10 października przebywała 
w Ośrodku dr Eva K o z l a n s k a 
z Oddziału Badawczego . Czechosło
wackiej Telewizji w Pradze; intere
sowała się badaniami socjologicznymi 
prowadzonymi w Ośrodku, a także 
działalnością Pracowni Dokumentacji 
i Informacji Naukowej. 

12—18 października gościł Ośrodek 
pracownika naukowego Wydziału 
Dziennikarstwa Uniwersytetu Mo
skiewskiego R. O w s i e p i a n a oraz 
grupę radzieckich i niemieckich stu
dentów dziennikarstwa; goście zapo
znali się z prowadzonymi w Ośrodku 
badaniami nad warsztatem dzienni
karskim. 

W październiku przebywała w 
Ośrodku Jenny L e f t w i c h - C u r -
r y , pracownik naukowy, socjolog ze 
Stanów Zjednoczonych; interesowała 
się działalnością badawczą Ośrodka, 
a przede wszystkim prowadzonymi 
badaniami socjologicznymi. 

11—15 listopada przebywała w 
Ośrodku dr Natalia Piętrowa J e w -
s i . e j e w a z Wydziału Dziennikar
stwa Uniwersytetu Moskiewskiego; 
interesowała się przede wszystkim hi
storią polskiej prasy komunistycznej. 

11—17 listopada gościem Ośrodka 
była Meglena N e j к o w a, kierow
nik sekcji wydawnictw i dokumen
tacji naukowej Instytutu Naukowo-
Badawczego Radia i Telewizji w So
fii. Celem tej wizyty było przede 
wszystkim podpisanie umowy między 
sofijskim Instytutem i ОВР о współ
pracy w opracowaniu wydawanej 
przez CECOM bibliografii międzyna
rodowej. 

13 listopada odwiedzili Ośrodek 
pracownicy Ośrodka Badań nad Ko
munikowaniem Masowym Węgier
skiego Radia i Telewizji w Buda
peszcie: Hann E m d r e i Lazar 
G u y ; tematem rozmowy była działal

ność Ośrodka, metody i techniki sto
sowane w prowadzonych badaniach 
socjologicznych oraz wzajemna wy
miana doświadczeń. 

14 listopada gościła w Ośrodku: 
Rajani Xerxes D e s a i z ekono-
miczno-politycznego tygodnika Sky
lark w Bombaju i M. К u r i a n 
z dziennika Malayala Manorama 
w Kottayam, interesowali się syste
mem prasowym w Polsce i krytyką 
na łamach prasy. 

27 listopada złożył wizytę w Ośrod
ku Metody L i ł o w z Instytutu Ję
zyka Bułgarskiego Bułgarskiej Aka
demii Nauk w Sofii; rozmowa doty
czyła metod i wyników badań nad 
językiem w prasie, radiu i telewizji. 

1—6 grudnia przebywała w Ośrod
ku Anita W e i s s z Instytutu Badań 
nad Młodzieżą w Lipsku; zapoznała 
się z badaniami prowadzonymi w 
Ośrodku, a szczególnie z metodologią 
badań nad młodzieżą i pracami w za
kresie dokumentacji naukowej. 

WYJAZDY ZAGRANICZNE 

W dniach 11—25 marca w ramach 
współpracy Ośrodka Badań Praso-
znawczych z UNESCO, przebywał w 
Dziale Planowania i Badań nad Ko
munikowaniem Masowym UNESCO w 
Paryżu i w regionalnym Ośrodku Do
kumentacji Badań nad Środkami Ma
sowego Komunikowania w Strasbur
gu, doc. dr hab. Walery P i s a r e k . 

W dniach od 20 maja do 3 czerwca 
mgr Sylwester D z i k i przebywał 
w Bukareszcie, Belgradzie i Buda
peszcie, w celu omówienia zasad 
współpracy z CECOM-em.* 

W dniach od 8 do 10 października 
mgr Andrzej R u s i n e k przebywał 
w Lipsku.* 

W dniach od 13 do 18 października 
w sympozjum nt. Rola systemu ko
munikowania w demokratycznym spo
łeczeństwie, zorganizowanym przez 
Niemiecką Komisję d/s UNESCO 
i Zachodnioniemieckie Towarzystwo 
Prasoznawcze w Tutzing k. Mona
chium przebywał W. P i s a r e k . * 

W dniach od 20 do 27 października 
W. P i s a r e k przebywał w Mo
skwie.* 

* Pełna informacja w rozdziale: Konferen
cje — odczyty — seminaria. 
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W dniach od 8 do 12 grudnia w ra
mach wymiany między Stowarzysze
niem Dziennikarzy Polskich i Związ
kiem Dziennikarzy Czechosłowackich, 
przebywał w Pradze, jako przedsta
wiciel Klubu Prasoznawczego SDP, 
mgr Zbigniew B a j k a . 

PERSONALNE 

4 lipca z okazji „Dni Oświaty, 
Książki i Prasy" mgr Zbigniew B a j 
k a odznaczony został odznaką „Bu
downiczy Nowej Huty". 

17 lipca z okazji zbliżającego się 
Święta Odrodzenia odznaczeni zostali: 
Złotą Odznaką „Za pracę społeczną 
dla miasta Krakowa" mgr Elżbieta 

P o s t u ł o w a , Złotą Odznaką „Za 
zasługi dla ziemi krakowskiej" — mgr 
Andrzej R u s i n e k . 

Z dniem 1 sierpnia mgr Adam 
Ś w i d a podjął pracę jako stażysta 
w Pracowni Analiz Zawartości Prasy 
OBP. 

11 października w Krakowie na 
pierwszym posiedzeniu Klubu Praso
znawczego Stowarzyszenia Dziennika
rzy Polskich w skład Zarządu wybra
ni zostali: mgr Władysław M a s ł o w 
s k i — przewodniczący, dr Bolesław 
G a r l i c k i — sekretarz. 

12 listopada Rada Naukowa OBP 
powołała na stanowiska starszych 
asystentów: mgr Marię P a l u c h 
i mgr Teresę T u r l i k - M a r e c k ą . 
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XXV-lecie studiów dziennikarskich na UW 

Studia dziennikarskie na Uniwer
sytecie Warszawskim obchodzą w bie
żącym roku akademickim jubileusz 
25-lecia. Historia ich dotychczasowe
go rozwoju jest obfita w wydarzenia. 
Kilka razy zmieniano strukturę tych 
studiów, zasady ich funkcjonowania, 
sposoby rekrutacji kandydatów, pro
gramy nauczania itd. Żadna inna for
ma kształcenia uniwersyteckiego nie 
wywołała dotąd i nie wywołuje nadal 
tak wielu sporów i kontrowersji. 
Przypomnijmy jedynie najważniejsze 
fakty z okresu minionego ćwierćwie
cza: 1 października 1950 zainauguro
wały działalność naukową i dydak
tyczną pierwsze w Polsce uniwersy
teckie placówki kształcenia dzienni
karzy. Były to sekcje dziennikarskie 
przy wydziałach humanistycznych 
Uniwersytetu Warszawskiego i Uni
wersytetu Jagiellońskiego. W 1953 г., 
po likwidacji Sekcji Dziennikarskiej 
na UJ, sekcję warszawską przekształ
cono w samodzielny Wydział Dzienni
karski UW, którego absolwenci uzy
skiwali dyplom magisterski. W 1957 
roku przerwano rekrutację na ten 
wydział, a od 1 października 1960 
rozpoczęło działalność 2-letnie, stacjo
narne Podyplomowe Studium Dzien
nikarskie UW. Naukę w Studium 
mogli rozpocząć jedynie absolwenci 
szkół wyższych różnych specjalności. 
Studia podyplomowe istnieją do dziś. 
Dla pełnej jasności warto jedynie od
notować, że w 1970 r. w miejsce Stu
dium utworzono Instytut Dziennikar
stwa działający w ramach Wydziału 
Nauk Społecznych UW, a od 1 paź
dziernika 1975 przemianowano go na 
Pomagisterskie Dzienne Studium 
Dziennikarstwa i funkcjonujące w 
ramach nowo utworzonego Wydziału 
Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. 

Z okazji jubileuszu odbyła się 
w dniach 13—14 stycznia br. w War

szawie międzynarodowa sesja nauko
wa na temat „XXV-lecie studiów 
dziennikarskich na Uniwersytecie 
Warszawskim 1950—1975". Celem se
sji było podsumowanie dotychczaso
wego wkładu Uniwersytetu Warszaw
skiego w rozwój zawodu dziennikar
skiego w Polsce, wszechstronna i kry
tyczna ocena dorobku naukowego i 
dydaktycznego uniwersyteckich placó
wek kształcenia dziennikarzy oraz 
wymiana doświadczeń z podobnymi 
instytucjami w niektórych krajach 
socjalistycznych. 

Uroczystego otwarcia sesji dokonał 
dziekan Wydziału Dziennikarstwa 
i Nauk Politycznych — doc. dr Bro
nisław G o ł ę b i o w s k i w obecno
ści przedstawicieli Komitetu Central
nego PZPR, Zarządu Głównego SDP, 
Zarządu Głównego RS W ,,Prasa-
-Książka-Ruch", Komitetu d/s Radia 
i Telewizji i innych instytucji szero
ko rozumianego systemu masowych 
środków komunikowania, żywo i ści
śle współpracujących z uniwersytecką 
placówką kształcenia dziennikarzy, 
przedstawicieli władz Uniwersytetu 
Warszawskiego, absolwentów i obec
nych studentów studium podyplomo
wego. W obradach sesji brali też 
udział przedstawiciele tych krajów 
socjalistycznych, w których placówki 
kształcenia dziennikarzy wchodzą 
w skład uniwersytetów, m. in.: prof, 
dr Grigorij B u ł a c k i j — dziekan 
Wydziału Dziennikarstwa Uniwersy
tetu im. Lenina w Mińsku, prof, dr 
Emil D u s i s к а — kierownik Sek
cji Dziennikarskiej Uniwersytetu im. 
Karola Marksa w Lipsku, prof, dr 
Frano R u t t k a y — kierownik Ka
tedry Dziennikarstwa Wydziału Filo
zoficznego Uniwersytetu im. Komeń
skiego w Bratysławie, prof, dr Voj-
tech T r a p i — kierownik Katedry 
Telewizji Wydziału Dziennikarstwa 
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Uniwersytetu Karola w Pradze, doc. 
dr Filip P a n a j o t o v — dziekan 
Wydziału Dziennikarstwa Uniwersy
tetu im. K. Ochrydzkiego w Sofii. 

W pierwszym dniu sesji kilkuna
stu pracownikom obecnego Pomagi-
sterskiego Dziennego Studium Dzien
nikarstwa wręczone zostały wysokie 
odznaczenia przyznane im przez Radę 
Państwa za wieloletnią pracę dydak
tyczną i naukową oraz za poważne 
osiągnięcia uzyskane w tym zakresie. 

Ponadto niektórzy pracownicy Stu
dium otrzymali honorowe dyplomy 
uznania przyznane im przez Zarząd 
Główny SDP za zasługi w rozwoju 
prasy polskiej. 

Merytoryczną część obrad w pierw
szym dniu sesji wypełniły referaty 
naukowe przygotowane przez doc. 
dra Andrzeja в 1 i s z a (Programy na
uczania i dydaktyka na uniwersytec
kich studiach dziennikarskich w la
tach 1950—1975), doc. dra Bronisława 
G o ł ę b i o w s k i e g o (Zadania na
ukowe oraz dydaktyczno-wychowaw
cze uniwersyteckich studiów dzienni
karskich w PRL w latach 1975—1980) 
i doc. dra hab. Bartłomieja G o 1 к ę 
(Dorobek naukowy studiów dzienni
karskich na Uniwersytecie Warszaw
skim w latach 1950—1975). 

Przedstawiając programy naucza
nia dziennikarstwa obowiązujące w 
minionym ćwierćwieczu A. S 1 i s z 
wyróżnił dwa zasadnicze ich typy. 
Pierwszy — to program trzyletni 
(przygotowany dla potrzeb Sekcji 
Dziennikarskiej), na podstawie któ
rego opracowano program czterolet
nich, potem pięcioletnich studiów 
dziennikarskich na Wydziale Dzienni
karstwa UW. Drugi typ programu na
uczania pojawił się w momencie po
wołania studium podyplomowego. Ten 
typ programu obowiązuje do dziś, 
jeśli nie brać pod uwagę licznych 
i dość istotnych korekt, wprowadza
nych do niego co pewien czas. 

Pełna ocena tych programów nie 
jest sprawą łatwą, chociażby już tjrl-
ko ze względu na różnorodność kry
teriów, które trzeba byłoby uwzględ
niać. Jeżeli beda nim kwalifikacje za
wodowe i świadomość społeczno-poli
tyczna absolwentów — a w znakomi
tej większości sa oni dziś wytrawny
mi dziennikarzami i aktvwnymi pra
cownikami frontu ideologicznego — to 
można uważać, że programy nauko-
wo-dydakt.vc/ne na studiach dzienni
karskich były właściwe i soeîm'îv 
swoje zadania. ,,Uniwersyteckie stu

dia dziennikarskie — powiedział na 
zakończenie swojego wystąpienia 
A. Ślisz — powstały z inicjatywy 
Polskiej Zjednoczonej Partii Robot
niczej i zawsze znajdowały się w jej 
polu widzenia. Fakt ten był decydu
jącym dla ich rozwoju, posiadał 
ogromne znaczenie inspirujące i sta
nowił bodziec do stałego szukania 
bardziej trafnych rozwiązań posta
wionego przed nimi zadania — 
kształcenia socjalistycznych dzienni
karzy. Usytuowanie studiów dzienni
karskich na Uniwersytecie dało im 
możność podjęcia szeroko zakrojo
nych badań i zapewnienia dzięki te
mu praktyce dziennikarskiej nauko
wej podstawy, zaś proces dydaktycz
ny podporządkowało określonym ry
gorom akademickim. Niezwykle istot
ny był też ścisły związek studiów 
dziennikarskich ze środowiskiem za
wodowym, bez współpracy z którym 
kształcenie dziennikarzy zostaje za
wieszone w próżni. Z satysfakcją na
leży też stwierdzić, że od wielu już 
lat współdziałanie pomiędzy Stowa
rzyszeniem Dziennikarzy Polskich 
i głównymi instytucjami prasowymi, 
przede wszystkim RSW „Prasa-Książ-
ka-Ruch", a studiami dziennikarskimi 
układa się na zasadzie zgodności ce
lów i wysiłków." 

Powstanie Wydziału Dziennikar
stwa i Nauk Politycznych UW umoż
liwia znaczną koncentrację wysiłku 
większej grupy pracowników nauko
wo-dydaktycznych, stwarza większe 
możliwości dla pomyślnej realizacji 
ambitnych zadań, postawionych przed 
dziennikarstwem przez VII Zjazd 
PZPR. Wydział jest obecnie najwięk
szą placówką kształcenia dziennika
rzy w naszym kraju oraz centralną 
instytucją, koordynującą badania na
ukowe i prace dydaktyczne w zakre
sie dziennikarstwa. Aktualnie prowa
dzone są intensywne prace nad przy
gotowaniem takiego ogólnopolskiego 
planu badań naukowych oraz kształ
cenia i doskonalenia zawodowego 
kadr dziennikarskich. O niektórych 
szczegółowych problemach z tego za
kresu mówił w swoim referacie doc. 
dr B. G o ł ę b i o w s k i . 

Doc. dr hab. B. G o ł k a , mówiąc 
o dorobku naukowym studiów dzien
nikarskich, szczególnie podkreślił 
ogromną role dwóch profesorów, któ
rzy w sposób istotny przyczynili sie 
do budowy systemu powojennego 
szkolnictwa dziennikarskiego i zaini
cjowali wiele badań naukowych nad 
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masowymi środkami przekazu i ich 
społecznym funkcjonowaniem. W za
kresie badań historycznych nad prasą 
zasługi takie położył prof, dr Zyg
munt Młynarski, a w dziedzinie teo
rii prasy podobną rolę organizatora 
i animatora odegrał prof, dr Mieczy
sław Kafel. Wielu ich uczniów sta
nowi dziś trzon kadry naukowo-dy
daktycznej podyplomowych studiów 
dziennikarskich. 

Największym dorobkiem może się 
wykazać historia prasy. Dziedzina ta 
„od początku posiadała najbardziej 
wykrystalizowane założenia metodolo
giczne, po części zaczerpnięte z teo
retycznego dorobku polskiej historio-
zofii". W ciągu minionego ćwierćwie
cza powstało wiele cennych prac — 
książek, skryptów i materiałów po
mocniczych, tak bardzo potrzebnych 
w pracy dydaktycznej, setki rozpraw 
i artykułów. 

Badania teoretyczne nad prasą 
mają może nieco skromniejszy doro
bek (w sensie liczby publikacji), ale 
ich pozycja wyjściowa była znacznie 
trudniejsza. Poświęcone są one bardzo 
wielu problemom. Szczególnie cenne 
są prace z zakresu teorii propagandy 
politycznej i funkcji propagandowych 
masowych środków przekazu, zwłasz
cza prasy. Powstało też wiele opra
cowań dotyczących zawodu dzienni
karskiego — jego roli społecznej, 
struktury itp. Znakomita większość 
podjętych w Polsce badań z zakresu 
socjologii zawodu dziennikarskiego 
zapoczątkowała analogiczne badania 
w innych krajach socjalistycznych. 
Ilustracją aktywności naukowej pra
cowników studiów dziennikarskich 
może być liczba 110 arkuszy złożo
nych przez nich do druku lub wydru
kowanych w roku akademickim 
1973/74. 

W pierwszym dniu obrad wystąpili 
także goście zagraniczni. Prof. dr 
G. W. В u ł а с к i j mówił o syste
mie kształcenia dziennikarzy w Związ
ku Radzieckim — jego wieloletnich 
tradycjach i kierunkach rozwoju 
w przyszłości oraz przedstawił nie
które wyniki badań nad zawodem 
dziennikarskim prowadzonych w róż
nych uniwersytetach ZSRR (m. in. 
w Moskwie, Mińsku, Leningradzie, 
Kijowie i Lwowie). Prof. dr E. D u 
s i s к а mówił o roli dziennikarza 
w rozwiniętym społeczeństwie socja
listycznym na tle obecnej sytuacji 
społeczno-politycznej w Europie 
i w świecie (w kontekście międzyna

rodowego odprężenia i współpracy). 
Prof. dr F. R u t t k a y przedstawił 
kierunki aktualnie podejmowanych 
badań nad problemami funkcjonowa
nia i roli masowych środków prze
kazu w społeczeństwie socjalistycz
nym na tle wzrastającej i zaostrza
jącej się konfrontacji ideologicznej. 
Doc. dr F. P a n a j o t o v przedsta
wił w swoim referacie niektóre as
pekty udziału studentów bułgar
skich — przyszłych dziennikarzy 
w badaniach naukowych nad historią 
prasy i zawodem dziennikarskim 
(przygotowują oni m. in. obszerne 
monografie historii rozwoju bułgar
skiej prasy studenckiej). 

W drugim dniu obrad doc. dr hab. 
Tadeusz K u p i s przedstawił referat 
na temat „Model absolwenta uniwer
syteckich studiów dziennikarskich 
w latach 1950—1975". Autor uważa, 
że „25-letnia historia studiów dzienni
karskich na Uniwersytecie Warszaw
skim, ewolucja ich struktury organi
zacyjnej, programowej i zasad rekru
tacji jest jednocześnie elementem 
ewolucji systemu prasowego w Pol
sce Ludowej. Istotą tej ewolucji jest 
stały proces przystosowywania się 
masowych środków przekazu do 
zmieniających się społecznych wa
runków ich działania określanych 
przez zadania budownictwa socjali
stycznego. Etapy rozwoju naszego so
cjalistycznego systemu prasowego 
określają jednocześnie ilościowe i ja
kościowe zapotrzebowanie na absol
wentów dziennikarstwa..." 

Dlatego też nie można mówić 
o jednolitym profilu absolwentów 
uniwersyteckich studiów dziennikar
skich. T. K u p i s dzieli ich na trzy 
grupy: 1) absolwenci trzyletnich stu
diów dziennikarskich (w trakcie na
uki otrzymywali oni podstawową wie
dzę społeczno-polityczną oraz naj
ważniejsze problemy warsztatu dzien
nikarskiego), 2) absolwenci magi
sterskich studiów dzienikarskich („ab
solwenci ci wynosili ze studiów bar
dziej gruntowną znajomość ideologii 
marksistowsko-leninowskiej oraz roz
ległą wiedzę encyklopedyczną w za
kresie podstawowych dyscyplin hu
manistycznych, z elementami nauk 
prawnych i innych"), 3) absolwenci 
studiów podyplomowych („wiedza me
rytoryczna, predysponująca ich do 
kompetentnego podejmowania okre
ślonej tematyki uzupełniona została 
wystarczającym zasobem wiedzy z za
kresu historii, teorii i psychosocjolo-
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gii dziennikarstwa oraz praktycznym 
opanowaniem warsztatu dziennikar
skiego"). 

Uzupełnieniem referatu T. Kupisa 
był komunikat naukowy na temat 
„Losy i pozycja społeczno-zawodowa 
absolwentów uniwersyteckich stu
diów dziennikarskich w latach 1950— 
1975" opracowany przez mgra Wie
sława S o n c z y k a . Oto niektóre 
dane liczbowe z tego opracowania: 
w latach 1950—1975 dziennikarstwo 
na UW studiowało łącznie 2270 osób 
(w tym 996 na studiach podyplomo
wych), nie licząc eksternistów z by
łego Wydziału Dziennikarskiego. Oko
ło 95"/o absolwentów podjęło pracę 
zgodnie z uzyskanymi kwalifikacjami, 
głównie w redakcjach prasy, radia 
i telewizji. 

Na zakończenie obrad prof, dr 
V. T r a p i omówił dorobek Katedry 

Telewizji Wydziału Dziennikarstwa 
Uniwersytetu Karola w Pradze w za
kresie kształcenia kadr dla potrzeb 
telewizji. 

W czasie sesji odbyły się także ze
brania i narady z kolegium dziekań
skim Wydziału Dziennikarstwa i Nauk 
Politycznych oraz z kierownictwem 
Pomagisterskiego Dziennego Stu
dium Dziennikarstwa poświęcone 
przede wszystkim sprawom dalszego 
rozwijania i umacaniania wzajemnej 
współpracy, wymiany naukowei pra
cowników i grup studenckich w ra
mach praktyk wakacyjnych. Pozytyw
nym przykładem takiej współpracy 
może być trwająca już od wielu lat 
wymiana grup studenckich polskich 
i radzieckich, a od niedawna również 
i niemieckich. 

Wiesław Sonczyk 

12 — Zeszyty Prasoznawcze 
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Sesja jubileuszowa Życia Literackiego 

Uniwersytet Jagielloński i redak
cja Życia Literackiego były organi
zatorami sesji naukowej, która odby
ła się w auli UJ w Krakowie 9 lu
tego br. z okazji 25-lecia czasopisma. 
Sesję otwarł i przewodniczył jej rek
tor UJ, prof, dr Mieczysław K a r a ś , 
a referaty wygłosili: 

• Doe. dr Włodzimierz M a c i ą g 
na temat „Praca redaktora w piśmie 
literackim". Opierając się na włas
nym wieloletnim doświadczeniu 
współredaktora Życia Literackiego, 
wskazał m. in. na komunikatywność 
jako kryterium nadrzędne kwalifiko
wania materiałów do druku w tym 
piśmie („staramy się być raczej zbyt 
przystępni niż zbyt uczeni"). Zasta
nawiając się nad modelem wirtual
nego odbiorcy stwierdził, że jest on 
w przypadku Życia Literackiego sto
sunkowo łatwy do socjologicznego 
określenia; przy zróżnicowanym indy
widualnym wyobrażeniu osoby czy
telnika przez poszczególnych redak
torów, integrująco działa świadomość 
wychowawczej roli czasopisma spo-
łeczno-literackiego. 

• Prof. dr Henryk M a r k i e 
w i c z wystąpił z referatem pt. „Dzi
siejsza sytuacja nauki o literaturze 
w Polsce", na wstępie krytykując nie
dostateczną sprawozdawczość z dzia
łalności naukowej w czasopismach 
fachowych i słabość krytyki literac
kiej w pismach adresowanych do 
ogółu. 

© Doc. dr Witold N a w r o c k i 
omówił „Integracyjną rolę prasy li
terackiej", akcentując przesunięcie 
punktu ciężkości z zadań agitacyjno-
informacyjnych na wychowawcze. We 
współczesnej publicystyce, krytyce, li
teraturze pięknej oznacza to zmusza

nie czytelnika do korygowania wła
snych założeń, do przemyśleń, zajmo
wania postawy współuczestniczącej. 

• Prof. dr Jan S z c z e p a ń s k i 
wygłosił wykład „Publicystyka a na
uka", w którym rozwinął kwestię: 
jak można optymalizować publicysty
kę jako czynnik kształtowania opinii 
publicznej? Profesor zajął się m.in. 
zmianą roli publicystyki w okresie 
„rewolucji informacyjnej" i konse
kwencjami wynikającymi dla publi
cystyki ze zmian we współczesnych 
metodach i technikach sprawowania 
władzy. Wskazał konieczność odwo
ływania się do logicznej interpretacji 
faktów i czerpania z zasobów infor
macji tak sterując mechanizmami 
selekcyjnymi, by jej zalew ukierun
kować na sensowny odbiór. Zastana
wiając się nad przekształcaniem in
formacji w opinię, prelegent przed
stawił to jako element złożonego 
procesu, a wśród czynników warun
kujących omówił cechy odbiorcy 
i otaczającego go środowiska, źródła 
informacji i jej własne walory. Pod
kreślając znaczenie bariery zrozumia
łości języka, przypomniał kapitalną 
dla dziennikarzy, publicystów, re
daktorów receptę: „Prostota wyra
żania jest zawsze sprawdzianem ja
sności myśli." 

Na zakończenie sesji redaktor na
czelny Życia Literackiego, Władysław 
M а с h e j e к podziękował za organi
zację konferencji i udział w niej rek
torowi UJ, referentom i gościom. 

pd 

Poniżej drukujemy przekazany 
nam pełny tekst wystąpienia, którym 
rektor UJ, prof, dr M. K a r a ś 
otwarł uroczystość. 
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MIECZYSŁAW KARAŚ 

Wokół Życia... 

Podejmując serdecznie uczestników sesji naukowej, zorganizowanej w 25 
rocznicę założenia Życia Literackiego, Uniwersytet Jagielloński jako gospo
darz i współorganizator spełnia, jak zawsze, nie tylko swą naukową i spo
łeczną powinność, jaką dla najstarszej polskiej uczelni jest obowiązek czyn
nego uczestnictwa we wszystkich znaczących wydarzeniach i manifestacjach 
kulturalnych naszego miasta, ale ma swoje własne, szczególnej wagi powody 
potraktować jubileusz jednego z najstarszych i najbardziej zasłużonych cza
sopism Polsiki Ludowej jako okazję dla podkreślenia zawsze trwałych, ser
decznych i bliskich więzów przyjaźni, które w ciągu minionego ćwierćwiecza 
sprzęgły akademicką społeczność Krakowa z jego czołowym organem. 

Nie jest to jeszcze jeden krakowski jubileusz, ale kolejny słup milowy na 
szlaku wydarzeń kulturalnych, jakie kreował Kraków przez wiele dziesiątek 
lat, poczynając od połowy XIX wieku, by nie sięgać jeszcze głębiej w prze
szłość Wolnego Miasta Krakowa, jedynego skrawka, gdzie mogła znaleźć 
przytułek wolna myśl narodowa. 

Różnie wprawdzie było, ale przecie dzisiejsze Zycie Literackie może od
wołać się do krótkotrwałej zresztą, lecz godnej przypomnienia karty Życia 
krakowskiego końca XIX wieku, gdzie królował żywiołowy talent S. Przy
byszewskiego. Chciałoby się postawić pytanie, czy nasze Zycie Literackie da 
się porównać z tym, co już było w tradycji polskiej myśli humanistycznej? 
Nie wiem, czy to uzasadniony niepokój. Zmieniło się przecie wiele. I Polska 
jest inna i zasięg dzisiejszego Życia Literackiego jest odmienny i nawet nie
porównywalny. Jedno wszak wydaje się oczywiste, mianowicie wybiegający 
poza Kraków, ponadregionalny charakter naszego Jubilata i to jest najważ
niejszy wyróżnik i najcenniejsza zdobycz jego Redakcji, grona współpracow
ników i miłośników. Tak, i ten ostatni krąg jest dla pisma literackiego po
trzebny jak powietrze, bez tego trudno bowiem żyć. 

Spotykamy się dzisiaj z zespołem redakcyjnym, gronem współpracowni
ków, liczną rzeszą czytelników i sympatyków życia Literackiego jako starzy 
wypróbowani przyjaciele złączeni wspólną troską o rozwój kultury narodo
wej, o pomnożenie i wzbogacenie jej humanistycznego dorobku i kształtowa
nie jej socjalistycznych wartości, które, choć w różnych formach i różnymi 
metodami, przy redakcyjnym biurku i w sali wykładowej, piórem pisarza 
i twórczym wysiłkiem uczonego staramy się rozwijać, pogłębiać i upowszech-

12* 
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niać, odnawiając i potwierdzając w tej odświętnej scenerii jubileuszu 25-lecia 
tradycje wieloletnich kontaktów, bliskiej współpracy i serdecznego partner
stwa, których ślady odczytać dziś można niemal w każdym z 1254 numerów 
Waszego czasopisma. 

Spośród wielorakich form tej zadzierzgniętej przed 25 laty przyjaźni trzy 
zwłaszcza momenty godne są dziś szczególnego odnotowania: 
1) wywodzące się z intelektualnego rodowodu i umysłowej formacji uczucie 

szczerego sentymentu i przywiązania licznego zastępu redaktorów, współ
pracowników i autorów Życia Literackiego do swojej Matki Żywicielki — 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, w którego murach zdobyli wiedzę i pierw
sze doświadczenie pisarskie, 

2) dalekowzroczna, pełna inicjatywy polityka Redakcji, która potrafiła przy
ciągnąć do współpracy z czasopismem grono wybitnych uczonych starsze
go i młodszego pokolenia, 

3) nade wszystko sam program ideowy i profil tematyczny Życia nakiero
wany na te dziedziny aktywności publicystycznej, które, jak problem 
funkcjonowania współczesnej szkoły, mechanizm i sterowanie procesami 
socjalistycznej kultury, rola i miejsce nauki w życiu budującego nowy 
ład i porządek społeczny narodu i państwa — są szczególnie bliskie ca
łemu środowisku akademickiemu. 

Mówiło się w dawnej Galicji, że styl życia kulturalnego, atmosferę intelek
tualną i klimat obyczajowy Krakowa kształtowały konserwatywny Czas 
i stańczykowski Uniwersytet. Dziś, choć nie pretendujemy do „rządu dusz" 
nad Atenami Polskimi, nie zamierzamy wyrzec się obywatelskich i patrio
tycznych obowiązków zgodnego współdziałania w pracy dla dobra i na po
myślność rozwoju socjalistycznej kultury w mieście nie tylko historycznych 
pamiątek, ale i starych rewolucyjnych tradycji, w skupisku 11 wyższych 
uczelni, ale i nowym, zbudowanym niemal od podstaw ośrodku przemysło
wym, mieście-ipomniku świetnej przeszłości, ale i centrum dynamicznie roz
wijającego się makroregionu Polski południowej. 

Jubileusz Życia Literackiego obchodzony w murach Uniwersytetu Jagiel
lońskiego, święto ludzi pióra, artystów, pisarzy, dziennikarzy, wpisane w ka
lendarium historii najstarszej w kraju instytucji naukowej nabiera — jak 
bardzo chcielibyśmy wyzwolić się spod presji rocznicowych stereotypów — 
wymowy symbolu jedności działania i wspólnoty celów świata kultury 
i świata nauki zjednoczonych w służbie tych samych humanistycznych ideałów 
wszechstronnego rozwoju człowieka, postępu społecznego i kulturalnego, któ
rych piękne tradycje zwłaszcza dziś z tego właśnie miejsca i z tej szcze
gólnej okazji przywołać się godzi. „Scientia i Litterae", nauka i sztuka, spla
tały się bowiem w przeszłości Uniwersytetu Jagiellońskiego w harmonijnej 
syntezie i życzliwej koegzystencji, kształtując przez długie dziesiątki lat pej
zaż kulturalny podwawelskiego grodu, zanim postęp ciasnej specjalizacji i wą
ski praktycyzm nie oziębiły — z wielką szkodą dla rozwoju obydwu tych 
dziedzin życia społecznego — tych bliskich powiązań i wzajemnej wymiany 
myśli. 

Przypomnieć warto te tradycje w tym zwłaszcza gmachu, sercu krakow
skiej Quartier Latin, która już w czasach Odrodzenia była głównym ośrod
kiem bujnego życia literackiego i naukowego „Poloniae urbis celeberrimae", 
wokół którego skupiał się ruch artystyczny krakowskiego pozytywizmu, Mło
dej Polski i międzywojennej awangardy. 
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„Wszystkie krakowskie prądy literackie związane były z Uniwersytetem 
Jagiellońskim — zapisze w swych wspomnieniach wychowanek krakowskiej 
polonistyki, jeden z czynnych uczestników tego ruchu — ściślej z młodogo-
tyckim gmachem Collegium Novum, a jeszcze ściślej z jego salą im. Koper
nika, na II piętrze. Uniwersytet otwierał wtedy szeroko swoje podwoje dla 
wszelkich imprez literackich, a sala Kopernika była najpopularniejszym salo
nem kulturalnym Krakowa." „Trzy były naonczas ośrodki w Krakowie, w któ
rych tętnił ruch artystyczno-literacki — odnotuje inny wybitny poeta kra
kowski — Dom Artystów przy Placu Ducha, Kolegium Wykładów Nauko
wych w Rynku Głównym oraz sala im. Kopernika w Uniwersytecie Jagiel
lońskim. Na wszechnicy wrzało podówczas życie artystyczno-literackie mło
dzieży. Nie znam na przestrzeni mego życia bujniejszego okresu ekspansji 
akademickiej ponad epokę, w której sam studiowałem... Gdyby sporządzić 
gołą statystykę wieczorów zorganizowanych w owych trzech placówkach 
kulturalnych Krakowa na przełomie drugiego i trzeciego dziesięciolecia bieżą
cego wieku — mielibyśmy przekrój najciekawszych indywidualności twór
czych w literaturze Polski ówczesnej." 

Żałować należy, że nie zdobyliśmy się dotąd na taki syntetyczny obraz 
kultury literackiej Krakowa rozwijający się w kręgu inspiracji i orbicie od
działywania Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale już dziś powiedzieć można, że 
jeśli kiedyś monografia taka powstanie, poczesne miejsce zajmie w niej roz
dział poświęcony historii czasopism literackich, artystycznych, kulturalnych 
w rozmaity sposób ze środowiskiem akademickim związanych. Wypadnie 
w nim nakreślić główne linie rozwoju ruchu czasopiśmienniczego w starym 
i nowym Krakowie, scharakteryzować jego najważniejsze formy i przeja
wy, zaprezentować wreszcie galerię znakomitych uczonych-dziennikarzy: Sta
nisława Estreichera i Władysława Leopolda Jaworskiego, czołowych publicy
stów krakowskiego Czasu, Tadeusza Sinki, Zdzisława Jachimeckiego, Igna
cego Chrzanowskiego, wnikliwych krytyków i bacznych obserwatorów życia 
artystycznego i literackiego Krakowa pierwszych trzech dziesiątków lat XX 
wieku, zasługi Stanisława Wędkiewicza jako redaktora Przeglądu Współczes
nego i działalność Stefana Kołaczkowskiego na łamach Marchołta, czy z cza
sów bliższych naszej pamięci sylwetki publicystów i krytyków tego formatu 
co Kazimierz Wyka lub Konstanty Grzybowski. 

Pomnożyć można ten katalog wybitnych indywidualności polskiej publi
cystyki kulturalnej ostatniego półwiecza nie mniej znakomitymi nazwiskami 
profesorów krakowskiej Almae Matris. Dość przyjrzeć się uważnie zawartości 
czołowych periodyków okresu Młodej Polski, Życia, Krytyki, Museionu, 
Sztuki, Świata, Miesięcznika Literacko-Artystycznego, Przeglądu 'Polskiego, 
aby spotkać na ich łamach całą elitę intelektualną ówczesnego Uniwersytetu 
z J. Baudouinem de Courtenayem, M. Zdziechowskim, K. Morawskim, J. Roz
wadowskim, J. Mycielskim, F. Koperą na czele. Łączyła ich przy wszystkich 
różnicach temperamentów pisarskich i poglądów artystycznych głęboka spo
łeczna wrażliwość na aktualne problemy współczesności, naukowa rzetelność 
w ocenie bieżących zjawisk życia artystycznego, świadomość roli i obowiąz
ków uczonego w pracy nad upowszechnianiem i zbliżeniem do czytelnika 
trwałych i znaczących wartości kulturalnych. 

Nie brakło w tym dialogu między sztuką i nauką niekiedy napięć i kon
fliktów. „Nowoczesna sztuka — pisała wybitna historyczka Zofia Daszyń-
ska-Golińska do Stanisława Przybyszewskiego — zazdrosną jest i wyłączną. 
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zahipnotyzować pragnie ludzi, odwrócić uwagę od wszelkich zadań społecz
nych, poniża naukę i wszelką świadomą działalność, w ludzie widzi prze
szkodę dla indywidualności prawdziwych lub mniemanych wielkich ludzi". 
Były to na szczęście sytuacje wyjątkowe, bo chociaż burza i napór zabor
czego modernizmu nie pozostały bez śladu również na głębokim fermencie 
ideowym młodzieży krakowskiej przełomu XIX/XX wieku, nigdy owe dra
matyczne antynomie między „czystą sztuką" a jej społecznymi powinno
ściami nie ujawniły się z taką wyrazistością w profilu i tematyce czasopism, 
almanachów, jednodniówek i biuletynów, jakie pośrednio lub bezpośrednio 
wyrosły z aspiracji politycznych, społecznych, kulturalnych krakowskiego śro
dowiska studenckiego. 

Obszar to w historii krakowskiego czasopiśmiennictwa nie tylko nie zba
dany, ale nawet bibliograficznie nie zarejestrowany, choć mieszczą się w jego 
obrębie zjawiska tak ciekawe, jak ulotne pisemka studenckich organizacji 
spiskowych z lat 30-tych XIX wieku, owe Rozmaitości i Zorze Wschodu, które 
tàk niepokoiły agentów Metternicha, Nowosilcowa działających w Wolnym, 
Niepodległym i Ściśle Neutralnym Krakowie. Studenccy konspiratorzy szybko 
bowiem nauczyli się posługiwać prasą jako sprawnym narzędziem propa
gandy, walki politycznej, o czym ze zgorszeniem pisze anonimowy obrońca 
ancien regime'u w burzliwych miesiącach Krakowskiej Wiosny Ludów: „Mło
dzież o głowach niedowarzonych, ludzie bez zasad, umysły przewrotne, syno
wie Centralizacji Wersalskiej opanowali wydawnictwa pism czasowych... 
w których kalali najczcigodniejsze imiona, czego dowodem Gazeta Krakow
ska, Jutrzenka, Dziennik Demokratyczny... różnego rodzaju Świstki i pisma 
ulotne. A jeśli, co bardziej zasługuje na zdziwienie, to zapewne ta okolicz
ność, iż drukarnia naukowej instytucji, jaką jest Akademia Krakowska, po
roniła mnóstwo tych bękarcich płodów." 

Nic tedy dziwnego, że już w latach 60-ty eh, a więc u progu autonomii 
Galicji i naukowego odrodzenia Uniwersytetu Jagiellońskiego, prasa studenc
ka staje się trybuną walki młodzieży akademickiej o postępowe ideały spo
łeczne i narodowe. Już w r. 1867 nowo założona Czytelnia Akademicka za
czyna wydawać swój Przegląd Akademicki, w latach 1889—1891 ukazuje się 
nieustannie nękane konfiskatami Ognisko, radykalny organ uczącej się 
młodzieży polskiej, skupiający liczne grono młodych talentów literackich 
z F. Nowickim, A. Niemojewskim i W. Feldmanem na czele; po zamknięciu 
Ogniska tradycje te przejmuje w roku 1891 młodzieńcze pismo naukowe 
i literackie Ruch, w setną rocznicę urodzin A. Mickiewicza grupa członków 
Zjednoczenia zakłada akademickie pismo Młodość, o wyraźnych sympatiach 
lewicowych, na której łamach debiutują L. Staff, W. Orkan, W. Jedlicz i inni. 
W latach 1900—1914 przeżywa najmłodszy ruch literacki i artystyczny Kra
kowa swój własny Sturm und Drangperiode, tocząc namiętne dyskusje ideo
we, artystyczne i literackie na kartach owych efemerycznych Nurtów, W dali, 
Świtów, Iskier, Łanów i Zniczów, do których — podobnie jak do pożółkłych 
numerów Głosu Młodzieży Socjalistycznej, Naszej Pracy, Naszego Głosu, 
Sprawy czy Strażnicy Polski Ludowej — rzadko dziś zagląda historyk lite
ratury, nie dostrzegając nurtu młodzieńczych literackich kontestacji, ukry
tych w cieniu wielkich artystycznych programów i manifestów-^Zycża, Chime
ry, Krytyki czy Museionu. 

Pozostawmy polonistom i prasoznawcom kłopoty z typologią tej niesły
chanie barwnej i zróżnicowanej studenckiej żurnalistyki. Będą musieli w swo-
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jej systematyce znaleźć miejsce na gatunki i rodzaje wydawnictw tak roz
maitych, jak naukowo-literacki Rocznik Filarecki, wydany w r. 1886 przez 
Bractwo Akademickie Filaretów, najstarsze periodyki studenckich kół nauko
wych z Pamiętnikiem Wydziału Prawa i Administracji z lat 1871—1873 na 
czele, interesującą próbę publikacji wspólnego „organu zrzeszonych kół nau
kowych uczniów UJ" pt. Którzy idziemy z lat 1913—1915 obok Wyzwolenia — 
organu studenckich Elsów wychodzącego od 1906 r. czy Iskry, miesięcznika 
poświęconego sprawom wstrzemięźliwości i wychowania narodowego, reda
gowanego w latach 1910—1914 przez Stanisława Pigonia. 

Utrwalony w licznych wspomnieniach i relacjach pamiętnikarskich obraz 
akademickiego ruchu artystyczno-literackiego międzywojennego dwudziesto
lecia wpisał się tyloma znaczącymi nazwiskami i tak trwałymi wartościami 
w krajobraz życia umysłowego Krakowa, że nie ma chyba potrzeby w tym 
gronie i na tym miejscu osiągnięć twórczych i doniosłej roli społecznej tego 
zjawiska szerzej omawiać. W jubileuszowym roku czasopisma, które tak 
chlubnie kontynuuje piękne tradycje „życia literackiego" starego Krakowa, 
nie od rzeczy chyba będzie przywołać pamięci choćby tytuły jego znakomi
tych poprzedników — Helionu (1925), Gazety Literackiej (1926—1927), Gazety 
Artystów (1934—1936), Naszego Wyrazu (1934—1939), Młodej Awangardy i ple
jadę ich wybitnych redaktorów i współpracowników, z tak trwale w dzie
jach najnowszej literatury zapisanymi postaciami, jak R. Brandstaetter, 
J. Braun, M. Czuchnowski, K. Filipowicz, J. A. Frasik, L. Kruczkowski, 
J. Kurek, S. Piętak, A. Polewka, J. Przyboś, J. Sztaudynger, J. Wiktor, 
W. Zechenter, żeby tylko zatrzymać się na tych kilku, wybranych z nie
równie bogatszej listy, nazwiskach. Jeśli do tego dodamy, że od problema
tyki literackiej i artystycznej nie stroniły inne postępowe i lewicowe czaso
pisma studenckie tego okresu: Głos Niezależny, Głos Życia, Życie Akade
mickie, Walka, Płomień, Kuźnica, Zew Młodzieży Wiejskiej, Znicz, Civitas 
Academica — otrzymamy jedyny w swoim rodzaju obraz fermentu twórcze
go, aktywności społecznej, wrażliwości i zaangażowania ideowego, jakie mło
dy literacki Kraków wniósł poprzez swoje organy prasowe do dorobku piś
miennictwa i kultury narodowej drugiej Rzeczypospolitej. 

Nowy rozdział w dziejach krakowskiego czasopiśmiennictwa studenckiego 
otwarł w grudniu 1945 r. Akademik Krakowski, dodatek do Dziennika Pol
skiego, pierwszy po wojnie organ prasowy młodego pokolenia inteligencji, 
które u progu Polski Ludowej musiało na nowo przemyśleć i określić swój 
stosunek do dokonujących się przemian społecznych, gospodarczych i kultu
ralnych budującego podstawy socjalizmu demokratycznego państwa. Nie czas 
tu i miejsce, aby śledzić ową niełatwą drogę krakowskiego środowiska aka
demickiego w poszukiwaniu własnego miejsca w nowym porządku praw
nym, społecznym i ustrojowym Ludowej Rzeczypospolitej, myślę, że w ca
łym zespole czynników, które ów proces kształtowały, niemałą rolę odegrała 
również publicystyka prasowa akademickich czasopism ostatniego 30-lecia. 

Przyszły historyk krakowskiego ruchu młodzieżowego znajdzie pierwszo
rzędnej wagi źródła i materiały dla rekonstrukcji ideowych przeobrażeń, 
społecznego i obywatelskiego zaangażowania artystycznych i literackich orien
tacji w pokaźnej już dzisiaj bibliotece studenckich czasopism środowiskowych 
(Szkice, Zebra, Kurier Akademicki, Student), organów uczelnianych (Nasze 
Sprawy, Wiadomości Uniwersyteckie, Krakowski Medyk, Młoda Politechnika, 
Węzły) i dodatków prasowych do gazet („Akademik Krakowski", „Echo Aka-
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demickie", „Kolumna Studencka", „Studenckie Vademecum"), nie mówiąc 
o okolicznościowych jednodniówkach, literackich almanachach i poetyckich 
biuletynach. Były one i są do dziś czułym sejsmografem postaw i zachowań 
środowiska studenckiego, ważnym instrumentem walki o nową świadomość 
ideową i artystyczną młodego pokolenia, zarazem dobrą szkołą dziennikar
skich talentów, przez którą przeszło wiele liczących się dziś indywidualności 
nauki, literatury, teatru, prasy, radia i telewizji. 

Upatrujemy w tej współpracy między najmłodszą generacją publicystów, 
dziennikarzy, redaktorów i krytyków czasopism studenckich, a dojrzałym 
pokoleniem polskiego dziennikarstwa i publicystyki społeczno-kulturalnej 
optymistyczną szansę dalszego rozwoju również i Życia Literackiego, które 
także w przyszłości może liczyć na życzliwą współpracę całego środowiska 
uniwersyteckiego w swej niełatwej pracy dla dobra kultury narodowej, 
kształtowania i wzbogacania jej socjalistycznych wartości, aktywnego współ
działania w realizacji ustalonego przez VII Zjazd Partii programu budowy 
Polski opartej na fundamentach nowoczesnej gospodarki i obywatelskiego 
zaangażowania. Stoją bowiem przed nami nowe zadania. Przed nami, tzn. 
przed nauką i publicystyką, przed badaniem i upowszechnianiem, przed na
uczycielami i dziennikarzami. Uniwersytet Jagielloński w całej rozciągłości 
pozostaje wierny dewizie służby dla narodu, dla społeczeństwa. Ustawicznie 
też pragniemy sale wykładowe udostępnić dla wszystkich, którzy służą na
rodowej kulturze. Dlatego też w najbliższej przyszłości zamierzamy podjąć 
kształcenie w zakresie krytyki artystycznej, a istniejące od kilku lat stu
dium podyplomowe dziennikarstwa uzupełnić pełnymi studiami z tej dzie
dziny. Myślę, że oba te śmiałe przedsięwzięcia zakładają najszerszą i bardzo 
bliską współpracę całego środowiska naukowego i dziennikarskiego. W tym 
bowiem upatrywałbym powodzenie śmiałych planów i dalszych poszukiwań, 
niebłaha też rola w tym wszystkim przypada Życiu Literackiemu. To jest 
jeszcze jedna funkcja czasopisma, które od lat otwiera swe łamy dla nauki 
jak najszerzej. I jeszcze jedna, ostatnia refleksja. Nie mogę przemilczeć, że 
na łamach Życia Literackiego przed 22 laty ogłosiłem artykuł poświęcony 
80-tej rocznicy urodzin K. Nitscha. A potem były następne. Stąd też i oso
bisty związek i serdeczny stosunek do Życia. 
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Bibliografia prac dyplomowych (IV) 

A. MASOWE ŚRODKI KOMUNIKO
WANIA. KULTURA MASOWA 

B. PRASA 

C. RADIO — TELEWIZJA — FILM 
(publicystyczny i informacyjny) 

D. MASOWE ŚRODKI KOMUNIKO
WANIA ZA GRANICĄ 

W każdym rozdziale wprowadzono 
dalszy podział na: 

I. Zagadnienia teorii i praktyki 
(organizacja i funkcjonowanie insty
tucji prasowo-wydawniczej, radiowej, 
telewizyjnej; analiza wytworu; układ 
graficzny; typologia). 

II. Problemy prawne. 
III. Język, Gatunki wypowiedzi. 
IV. Problemy ekonomiki. 
V. Socjologia i psychologia (struk

tura publiczności; kręgi odbiorców; 
recepcja i preferencja w zakresie tre
ści; skutki oddziaływania treści; pro
paganda; zawód dziennikarski). 

VI. Historia. 
VII. Dokumentacja. Badania. Szkol

nictwo. 
* 

A. MASOWE ŚRODKI KOMUNIKO
WANIA. KULTURA MASOWA 

V. SOCJOLOGIA I PSYCHOLOGIA 
106. Stanisław K w i a t k o w s k i : 

Słowo jako środek oddziaływania 
emocjonalnego w propagandzie. 

Praca doktorska; promotor: doc. dr 
hab. J. Kądzielski; Wojskowa Akade
mia Polityczna im. F. Dzierżyńskiego 
w Warszawie, 1973. Publikacja: 
Książka i Wiedza, Warszawa 1974. 
S. 267. 

Emocjonalne środki językowe są 
niezbędne do skutecznego działania 
w zakresie propagandy i agitacji. 
Używa się ich również w socjalistycz
nej propagandzie. Środki emocjonalne 
okazują się jednak nieskuteczne, jeśli 
propaganda nie liczy się z warunkami 
społeczno-ekonomicznymi. Teoria ję
zyka potraktowana jako oparcie dla 
teorii propagandy, bo mowa jest pod
stawowym narzędziem propagandy. 
Analiza procesu komunikowania za 
pomocą języka, różnych sytuacji języ
kowych i zachowań ludzi, skojarzeń 
emocjonalnych, mechanizmu stereo
typów itp. prowadzi do przestróg 
przed werbalizmem i nienaturalno-
ścią formy w słownej propagandzie. 
Przemawiać poprawnie — to posłu
giwać się jeżykiem bliskim tej gru
pie, która jest adresatem wypowie
dzi. Wzorem skutecznych tekstów pro
pagandowych są artykuły i przemó
wienia Lenina. Wszystkie czynniki 
procesu oddziaływania propagando
wego za pomocą słów (nadawca, od
biorca, treść i cel przekazu oraz to
warzysząca sytuacia) zależą od wa
runków społecznych. Z tego względu 
analiza proDagandy słownei nie może 
sie ograniczać do aspektów grama
tycznych, leksykalnych i stylistycz
nych. (Wg: ..Polska bibliografia ad-
notowana wiedzy o środkach masn. 
wego komunikowania za rok 1974">. 

7 07. Zofia M i t o s e k : Funkcia 
stereotypu w literaturze. 

Praca doktorska: Uniwersytet War-
pzfl-^pki. Wvdz. Filologii Polskiej 
i Słowiańskiej. 1973 *. 

* Tej i kilku innych prac oznaczonych 
gwiazdką nie mogliśmy opatrzyć adnota
cją, ponieważ autorzy lub instytucje, do 
których zwróciliśmy się o udostępnienie 
egzemplarza — nie odpowiedziały na na
szą prośbę. 
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B. PRASA 
I. ZAGADNIENIA TEORII I PRAK

TYKI 
108. Zofia F r ą c k i e w i c z - R u t -

k o w s к a: Od gazety powiatowej do 
czasopisma regionalnego (Wiadomości 
Legnickie — Wiadomości). 

Praca magisterska; Uniwersytet 
Warszawski — Instytut Dziennikar
stwa (Zaoczne Studium Magisterskie; 
kier. pracy: doc. dr hab. T. Kupis), 
1973. 

Przekształcenie się czasopisma po
wiatowego (Wiadomości Legnickie) 
w wojewódzki tygodnik społeczno-
-polityczny — Wiadomości. Czynniki 
wpływające na zawartość treściową 
pisma. Analiza artykułów o tematyce 
kulturalnej. Zasięg i nakład czasopi
sma; jego czytelnicy. Opinie czytelni
ków o piśmie. 

109. Roman K a r p i ń s k i : Prasa 
w systemie kultury. 

Praca doktorska; promotor: doc. 
dr hab. T. Kupis; Uniwersytet War
szawski, Wydz. Nauk Społecznych, 
1975. 

Geneza regionalnych czasopism 
społeczno-kulturalnych ; strukturalne 
uwarunkowania tych czasopism, ich 
funkcje, typologia. 

110. Zbigniew 0 1 b e r t: Spór o sto
sunek do Polski Ludowej na łamach 
prasy katolickiej w latach 1945—1950. 

Praca magisterska; Uniwersytet 
Warszawski — Instytut Dziennikar
stwa (Zaoczne Studium Magisterskie; 
kier. pracy: prof, dr J. Kądzielski), 
1973. 

Omówienie stosunku Kościoła ka
tolickiego do przemian ustrojowych 
w Polsce w pierwszych latach po wy
zwoleniu. Obraz kształtowania się po
stępowego ruchu w katolicyzmie pol
skim na łamach Tygodnika Powszech
nego, Tygodnika Warszawskiego, Dziś 
i Jutro. 

111. Maria R u d z k a - P a b e l : Or
ganizatorska funkcja gazety popołud
niowej na przykładzie akcji praso
wych Expressu Poznańskiego z okre
su 1947/48, 1951/52, 1956/57 i 1970/71. 

Praca magisterska; Uniwersytet 
Warszawski — Instytut Dziennikar
stwa (Zaoczne Studium Magisterskie; 
kier. pracy: doc dr hab. T. Kupis), 
1974. 

Express Poznański i jego czytelni
cy. Ważniejsze akcje prasowe Expres
su w okresie 25-lecia. Próba typolo
gii akcji prasowych i charakterysty

ka organizatorskiej działalności pisma 
na tej podstawie. 

112. Saturnin S o b o l : Prasa po
wiatowa w Polsce Ludowej. 

Praca doktorska; promotor: doc. 
dr hab. T. Kupis; Uniwersytet War
szawski, Wydz. Nauk Społecznych, 
1975. 

Pojęcie prasy lokalnej. Dzieje pra
sy lokalnej w Polsce. Periodyzacja 
prasy powiatowej w Polsce Ludowej 
(1944—1948, 1949—1951, 1952—1955, 
1956—1959, 1960—1974). Rozmieszcze
nie i zasięg (nakłady, kolportaż: czy
telnictwo). Problemy wydawnicze i 
kadrowe. Funkcje prasy powiatowej. 
Prasa lokalna na świecie. 

113. Adam S w i d a: Model robot
nika reprezentowany przez prasę za
kładową na przykładzie Wiadomości 
Nowotarskich Zakładów Przemysłu 
Skórzanego w latach 1960—1974. 

Praca magisterska; Uniwersytet Ja
gielloński — Instytut Socjologii (kier. 
pracy: doc. dr hab. A. Stojak), 1975. 
S. 139. 

Wagę podjętego problemu wyzna
cza funkcja wychowawcza przedsta
wiania sylwetek najlepszych pracow
ników w prasie jako publicznego wy
rażenia uznania i nagrody. W pracy 
tej analiza zawartości gazety, od po
czątku istnienia do roku 1974, pozwo
liła na uchwycenie podstawowych 
kierunków zmian w treści pisma oraz 
stanowiła szeroką podstawę do ana
lizowania artykułów o robotnikach 
prezentowanych w tej gazecie. Czę
stotliwość podkreślania różnych cech 
pracownika doprowadziła do skon
struowania modelu (wzoru) pracow
nika w poszczególnych okresach in
dustrializacji. Wnioski skupiały się na 
krytyce zarówno treści artykułów o 
pracownikach, jak i sposobu ich 
przedstawienia. 

II. PROBLEMY PRAWNE 
114. Bogdan M i c h a l s k i : Prze

druk prasowy w świetle prawa. 
Rozprawa habilitacyjna; Uniwersy

tet Jagielloński, Wydz. Prawa i Ad
ministracji, 1973. Publikacja: Ośrodek 
Badań Prasoiznawczych, Kraków 1972. 
S. 369. 

Kompleksowa analiza kształtowa
nia się prawa przedruku; podstawo
we rozwiązania normatywne i pro
blemy sporne związane z przedru
kiem na tle prawno-porównawczym; 
konstrukcja przepisów o przedruku 
prasowym w PRL. Przepisy o prawie 
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przedruku stanowią prawne uregulo
wanie dziedziny, w której występują 
sprzeczności interesów między auto
rami a osobami korzystającymi z ich 
prac, w ramach wprowadzenia pew
nych społecznie niezbędnych ograni
czeń praw podmiotowych autorów — 
pod warunkiem równoczesnego zabez
pieczenia ich interesów ekonomicz
nych. Rozwój środków przekazu in
formacji determinuje konieczność dość 
szerokiego ograniczenia praw autor
skich w dziedzinie dyspozycji utwo
rem, jednak przepisy o przedruku 
prasowym nie powinny przekraczać 
społecznie niezbędnego zakresu. (Wg: 
„Polska bibliografia adnotowana wie
dzy o środkach masowego komuni
kowania za rok 1972"). 

115. Kazimierz S ę d z i к o w s к i: 
Fotografia prasowa a prawo autor
skie. 

Praca magisterska; Uniwersytet 
Warszawski — Instytut Dziennikar
stwa (Zaoczne Studium Magisterskie; 
kier. pracy: doc. dr hab. B. Michal
ski), 1974. 

Ustawa z 10 VII 1952 wyłącza spod 
ochrony prawa autorskiego fotogra
fię prasową, a jej postanowienia w 
tej materii są przestarzałe i budzą 
wątpliwości. Dzisiejsza fotografia pra
sowa jest wizualną formą wypowie
dzi i odrębnym gatunkiem twórczości 
dziennikarskiej. Próba klasyfikacji 
gatunków fotodziennikarskich. Argu
mentacja w obronie praw osobistych 
fotoreportera na tle rozważań typo
logicznych. Bogaty materiał ilustra
cyjny. 

III. JĘZYK. GATUNKI WYPOWIE
DZI 

116. Mirosław B r z o s t o w s k i : 
Język reklamy w prasie. 

Rozprawa doktorska; promotor: 
prof, dr S. Skorupka; Uniwersytet 
Warszawski, Wydz. Filologii Polskiej 
i Słowiańskiej; 1975*. 

117. Jan K o ł o d z i e j : Dzienni
karskie implikacje stosunków kultu
ralnych i sąsiedzkich otwarcia gra
nicy między PRL a NRD. 

Praca magisterska; Uniwersytet 
Warszawski — Instytut Dziennikar
stwa (Zaoczne Studium Magisterskie; 
kier. pracy: doc. dr K. Kąkol), 1974. 

Współpraca Polski i NRD w dzie
dzinie kultury. Udział sztuki i publi
cystyki w tworzeniu nowego klimatu, 
pozwalającego na przejście do poję
cia „granicy, która nie dzieli, lecz łą

czy". Nowe zadania prasy w warun
kach tworzenia się otwartych, prze
nikających się aglomeracji po obu 
stronach granicy. 

118. Marian K r u c z k o w s k i : Pu
blicystyka polska w okresie normali
zacji stosunków Polska—RFN. 

Praca magisterska; Uniwersytet 
Warszawski — Instytut Dziennikar
stwa (Zaoczne Studium Magisterskie; 
kier. pracy: doc. dr K. Kąkol), 1974. 

Analiza stanowiska publicystyki 
polskiej w sprawie normalizacji sto
sunków między PRL a RFN w okre
sie od 17 V1969 do nawiązania sto
sunków dyplomatycznych we wrześ
niu 1972. Normalizacja stosunków 
PRL—RFN jako integralny składnik 
odprężenia europejskiego i światowe
go. Specyficzne zadania publicystyki 
polskiej w dalszym procesie pogłę
biania i rozwoju tych stosunków. 

IV. PROBLEMY EKONOMIKI 
119. Michał S z n a p k a : Teczkowa 

prenumerata prasy i jej zasięg spo
łeczny (na przykładzie Katowic). 

Praca magisterska; Uniwersytet 
Warszawski — Instytut Dziennikar
stwa (Zaoczne Studium Magisterskie; 
kier. pracy: doc. dr hab. T. Kupis), 
1974. 

Rezerwacja prasy dla czytelników 
w teczkach znajdujących się w punk
tach sprzedaży. Struktura społeczna 
warstw czytelników w Katowicach. 
Kolportaż i rola Przedsiębiorstwa 
Upowszechniania Prasy i Książki 
„Ruch" w warunkach „rynku produ
centa prasy". Problemy prenumeraty 
i rezerwacji czasopism. Charaktery
styka nabywców prasy rezerwowanej. 
Zasięg poszczególnych tytułów. Nie
zaspokojone zapotrzebowanie na pra
sę. Stosunek czytelnika do braku ty
tułów, pracy kolportażu i rezerwacji 
teczkowej w świetle przeprowadzo
nych ankiet. 

V. SOCJOLOGIA I PSYCHOLOGIA 
120. Halina A d a m c z y k : Społecz

na i zawodowa pozycja dziennika
rza w mieście powiatowym. 

Praca magisterska; Uniwersytet 
Warszawski — Instytut Dziennikar
stwa (Zaoczne Studium Magisterskie; 
kier. pracy: doc. dr hab. T. Kupis), 
1974. 

Socjograficzny opis środowiska 
dziennikarskiego w mieście powiato
wym. Warunki pracy, sytuacja ma-
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terialna. Społeczny aspekt działalno
ści dziennikarskiej w powiecie. 

121. Krzysztof В 1 a u t h: Dzienni
karze sportowi jako kategoria zawo
dowa. 

Praca magisterska; Uniwersytet 
Warszawski — Instytut Dziennikar
stwa (Zaoczne Studium Magisterskie; 
kier. pracy: doc. dr hafo. T. Kupis), 
1973. 

Sport i wychowanie fizyczne w 
PRL. Socjograficzny opis środowiska 
dziennikarzy sportowych. Praca za
wodowa dziennikarzy sportowych i 
jej warunki. Działalność i zadania 
Klubu Dziennikarzy Sportowych SDP. 

122. Eugeniusz J a b ł o ń s k i : Zie
lony Sztandar w opinii swoich czy
telników. 

Praca magisterska; Uniwersytet 
Warszawski — Instytut Dziennikar
stwa (Zaoczne Studium Magisterskie; 
kier. pracy: doc. dr hab. T. Kupis), 
1974. 

Zielony Sztandar — 3 okresy edy
cji: od powstania pisma w r. 1931 do 
zjednoczenia ruchu ludowego w 1949. 
Krąg czytelniczy pisma. Sondaże opi
nii czytelników o piśmie. Kontakty 
redakcji z czytelnikami. 

123. Tadeusz K u p i s : Dzienniki i 
czasopisma na polskim rynku praso
wym. 

Rozprawa habilitacyjna; Uniwersy
tet Warszawski, Wydz. Nauk Społecz
nych, 1974. Publikacja: OBP Kraków 
1975. S. 279. 

Funkcjonowanie rynku prasowego 
w Polsce: teoria i praktyka. Stopień 
propagandowej efektywności systemu 
prasowego zależy od działania 5 czyn
ników: 1. prasa powinna być kupo
wana dobrowolnie w warunkach swo
bodnego wyboru tytułu, z uwzględ-
nieruiem typologicznego zróżnicowania 
prasy oraz zainteresowań czytelni
czych; 2. winna być nabywana syste
matycznie; 3. odbiór prasy winien 
mieć charakter selektywny; 4. spo
łeczny 0'dbiór treści gazety lub cza
sopisma zależy od stopnia ich komu
nikatywności; 5. istotne opinie upo
wszechniane w gazecie winny być 
Przyjęte przez czytelników za własne. 
Wraiz ze wzrostem wykształcenia od
biorców maleje ich bezkrytyczność 
w stosunku do treści przekazywa
nych. Stąd konieczne jest stosowanie 
wielostronnych i różnorodnych me
tod argumentacji i przekonywania. 
Szczegółowa analiza nakładu gazet i 

czasopism wskazuje na pewne nie-
równomiemości w tym zakresie. Ma
ją na to wpływ: okresowy kryzys pa
pierowy oraz społeczne zapotrzebowE-
nie na pewne rodzaje prasy (lokalne 
popołudniówkl," czasopisma kobiece, 
sportowe i młodzieżowe). Obserwowa
ne zainteresowanie wydaniami sobot
nio-niedzielnymi ma przede wszyst
kim związek z deficytem wskazanych 
wyżej czasopism. W stworzonej eks
perymentalnie sytuacji, kiedy mie
szkańcy trzech (różnej wielkości) o-
środków miejskich mogli nabywać 
praktycznie każdy tytuł, najwyższym 
popytem cieszyły się czasopisma ko
biece, gazety popołudniowe, prasa 
sportowa oraz ilustrowana. (Wg: „Pol
ska bibliografia adnotowana wiedzy 
o środkach masowego komunikowa
nia za rok 1975"). 

124. Hanna L e w a n d o w s k a -
D o b r o w o l s k a : Specjalność zawo
dowa — dziennikarz naukowy. 

Praca magisterska; Uniwersytet 
Warszawski — Instytut Dziennikar

s t w a (Zaoczne Studium Magisterskie; 
kier. pracy: doc. dr hab. T. Kupis), 
1974. 

Klub Dziennikarzy Naukowych w 
SDP, jego członkowie i charaktery
styka grupy. Rola dziennikarza nau
kowego w upowszechndandu nauki i 
techniki. Współpraca ze środowiskiem 
naukowym. 

125. Hanna P o 1 s а к i e w i с z: Wy
korzystanie prasy na zajęciach wy
chowania obywatelskiego — w opi
niach nauczycieli. 

Praca magisterska; Uniwersytet 
Warszawski — Instytut Dziennikar
stwa (Zaoczne Studium Magisterskie; 
kier. pracy: prof, dr J. Kądzielski), 
1974. 

Zagadnienie czytelnictwa prasy 
wśród nauczycieli i uczniów; oddzia
ływanie prasy na postawy czytelni
ków. Wykorzystanie prasy przez nau
czycieli prowadzących zajęcia z wy
chowania obywatelskiego; dostęp do 
pism, ich dobór. Tematyka opraco
wywana przez wychowawców na pod
stawie publikacji prasowych. Dydak
tyczna rola czasopism Wychowanie 
Obywatelskie i Głos Nauczycielski. 

126. Witold S z y m c z y k : Nowiny 
Rzeszowskie w latach 1949—1967. 

Praca magisterska; Uniwersytet 
Warszawski — Instytut Dziennikar
stwa (Zaoczne Studium Magisterskie; 
kier. pracy: prof, dr J. Kądzielski), 
1973. 
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Rozwój nadziałów i sprzedaży pra
sy na terenie woj. rzeszowskiego ze 
szczególnym uwzględnieniem Nowin 
Rzeszowskich. Liczne zestawienia sta
tystyczne. 

VI. HISTORIA 
127. Stefania В u d n e r: Łódzkie 

Czasopismo Lekarskie (1899—1908). 
Rozprawa doktorska; promotor: 

doc. dr hab. J. Indulski; Akademia 
Medyczna w Łodzi, Wydz. Lekarski, 
1973. 

128. Jan B u j a k : Ruch Literacki 
(1874—1878). 

Rozprawa doktorska; promotor: 
prof, dr W. Danek; Wyższa Szkoła 
Pedagogiczna w Krakowie, Wydz. Hu
manistyczny, 1974. Streszcz,: Biuletyn 
Polonistyczny, zesz. 1: 1975, s. 22—23. 

Monografia pisma: sylwetki wy
dawców, redaktorów, struktura wy
dawnictwa, proces produkcyjny, pod
stawy finansowe, kolportaż, czytel
nictwo. Charakterystyka zawartości 
pisma. Jego oblicze ideowe. Pismo 
związane z kołami emigracji politycz
nej, która kultywowała niepodległo
ściowe i wolnościowe idee postępo
wego romantyzmu polskiego. 

129. Mieczysław С h a j a: Powsta
nie i rozwój środków masowej infor
macji w Białymstoku w latach 1944— 
1947. 

Praca magisterska; Uniwersytet 
Warszawski — Instytut Dziennikar
stwa (Zaoczne Studium Magisterskie; 
kier. pracy: doc. dr S. Lato), 1973. 

Struktura demograf iczno-ekonomi-
czna woj. białostockiego w okresie 
międzywojennym. Rozwój prasy i ra
diofonii w Białymstoku bezpośrednio 
po wyzwoleniu. Rola Jedności Naro
dowej jako organu prasy regional
nej. Działalność Wojewódzkiego Urzę
du Informacji i Propagandy. 

130. Michał K a b a t a : Wędrowiec 
w latach 1884—1887. Próba monogra
fii. 

Rozprawa doktorska; promotor: 
dcc. dr hab. J. Dętko; Uniwersytet 
Warszawski — Wydz, Filologii Pol
skiej i Słowiańskiej; 1975*. 

131. Zdzisław K a n d z i o r a : Ku
rier Wielkopolski w latach 1946—1950. 

Praca magisterska; Uniwersytet 
Warszawski — Instytut Dziennikar
stwa (Zaoczne Studium Magisterskie; 
kier. pracy: doc. dr hab. A. Słom-
kowska), 1974. 

Przygotowania do założenia pisma 
w Poznaniu. Rola Kuriera Wielkopol-
skiego jako organu Stronnictwa De
mokratycznego. Redakcja i struktura 
wewnętrzna pisma. Założenia progra
mowe, problematyka. Opinie o Ku
rierze i jego oddziaływanie. 

132. Joanna K u ś n i e r z : Śląska 
satyra polityczna przed plebiscytem. 

Praca magisterska; Uniwersytet 
Warszawski — Instytut Dziennikar
stwa (Zaoczne Studium Magisterskie; 
kier. pracy: st. wykł. mgr T. Butkie
wicz), 1973. 

Rys historyczny — satyra jako 
oręż walki o polskość. Polska propa
ganda przed plebiscytem. Plakat po
lityczny w akcji wydawniczej Kocyn-
dra. Polityczna walka na łamach Ko-
cyndra. Twórcy śląskiej karykatury 
i satyry. 

133. Tomasz L e w a n d o w s k i : 
Działalność krytyczno-literacka Ceza
rego Jellenty do r. 1914. 

Rozprawa doktorska; promotor: 
doc. dr hab. J. Maciejowski; Uniwer
sytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 
Wydz. Filologiczny; 1973*. 

134. Stanisław Ł a d y k o w s k i : 
Prasa konspiracyjna Polskiej Partii 
Robotniczej (PPR) obwodu I War
szawskiego w latach 1942—1945 (War-
szawa-Miasto, Warszawa-Lewa Pod
miejska, Warszawa-Praga Podmiej
ska). 

Praca magisterska; Uniwersytet 
Warszawski — Instytut Dziennikar
stwa (Zaoczne Studium Magisterskie; 
kier. pracy: st. wykł. mgr T. Butkie
wicz), 1974. 

Charakterystyka prasy konspira
cyjnej PPR Obwodu I Warszawskie
go w latach 1942—1945. Pisma par
tyjne treści ogólnej, wojskowe, spo-
łeczno-literackie, związkowe. Składy 
redakcyjne, warunki wydawania i 
kolportażu. Główne nurty problema
tyki społeczno-politycznej i ustrojo
wej. Rola i znaczenie tej prasy jako 
propagatora założeń ideowych partii, 
organizatora walki zbrojnej, ruchu 
zawodowego, ruchu oporu i samo
obrony (m. in. na terenie getta war
szawskiego). 

135. Anna M a ń k o w s k a : Sztan
dar Ludu — organ KW PPR w la
tach 1945—1948. 

Praca magisterska; Uniwersytet 
Warszawski — Instytut Dziennikar
stwa (Zaoczne Studium Magisterskie; 



190 KRONIKA NAUKOWA, SPRAWOZDANIA 

kier. pracy: doc. dr hab. A. Słomkow-
ska), 1973. 

Rozwój prasy lubelskiej od jej za
rania do końca II wojny światowej. 
Sprawy wydawnicze i organizacyjne. 
Analiza problematyki społeczno-poli
tycznej. Polityczna rola Sztandaru 
Ludu. Główne zagadnienia poruszane 
w piśmie. 

136. Franciszek M a r e k : Najdaw
niejsze czasopisma polskie na Śląsku 
(1789—1854). 

Rozprawa habilitacyjna; Uniwersy
tet Jagielloński, Wydz. Filozoficzno-
Historyczny, 1973. Publikacja: Opol
skie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 
Opole 1972. S. 316. 

Powstanie czasopism polskich na 
Śląsku — warunki sprzyjające i u-
trudniające rozwój działalności wy
dawniczej w jęz. polskim. Na rozwój 
prasy polskiej na Śląsku niekorzyst
nie oddziaływały: w pierwszej fazie — 
fakt, że lud nie umiał czytać, zaś 
przez cały okres pruska cenzura i wy
nikające z niej oraz z polityki naro
dowościowej Prus ograniczenia. W 
XIX w. poziom kultury społecznej 
ludu mógł już gwarantować rozwój 
czytelnictwa prasowego, ale trudno
ści w uzyskaniu licencji nie pozwala
ły na założenia pisma. W okresie 
Wiosny Ludów powstało kilka pism, 
które aktywizowały ludność. Najbar
dziej radykalny narodowo był Dzien
nik Górnośląski. Mimo istnienia na
turalnego zapotrzebowania na pisma 
polskie, władze pruskie uniemożliwia
ły ich wydawanie po upadku Wiosny 
Ludów. (Wg: „Polska bibliografia ad-
notowana wiedzy o środkach maso
wego komunikowania za rok 1972". 

137. Halina M o l e n d a : Gïowne 
kieruki zainteresowań prasy leszczyń
skiej w epoce międzypowstaniowej 
(1830—1863). 

Rozprawa doktorska; promotor: 
prof, dr W. Dworzaczek; Uniwersytet 
im. A. Mickiewicza, Wydz. Filologicz
ny, 1973.* 

138. Felicja M o ł d r z y k : Trybu
na Robotnicza — organ KW PPR w 
Katowicach w latach 1945—1948. 

Praca magisterska; Uniwersytet 
Warszawski — Instytut Dziennikar
stwa (Zaoczne Studium Magisterskie; 
kier. pracy: doc. dr hab. A. Słom-
kowska), 1974. Publikacja (we fragm.): 
Trybuna Robotnicza w latach 1945— 
1948. Problemy organizacyjne pis
ma —• Materiały pomocnicze do hi

storii dziennikarstwa Polski Ludowej, 
zesz. III: 1974, s. 52—69. 

Tradycje prasy rewolucyjnej na 
Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim; 
prasa komunistyczna przed r. 1939. 
Konspiracyjna prasa w czasie okupa
cji. Rozwój prasy śląskiej po wyzwo
leniu. Geneza Trybuny Śląskiej — 
Trybuny Robotniczej; Organizacyjne 
problemy pisma. Charakterystyka za
wartości Trybuny Robotniczej. Zna
czenie gazety w systemie prasy PPR. 

139. Stanisław M o ł d r z y k : Kra
jowa Agencja Informacyjna w latach 
1960—1974. 

Praca magisterska; Uniwersytet 
Warszawski — Instytut Dziennikar
stwa (Zaoczne Studium Magisterskie; 
kier. pracy: doc. dr hab. T. Kupis), 
1975. 

Geneza uruchomienia w roku 1960 
biuletynu Towarzystwa Łączności z 
Polonią Zagraniczną — „Krajowa 
Agencja Informacyjna", przeznaczo
nego dla prasy polonijnej. Cele i za
dania programowe biuletynu w za
kresie informacji o problematyce, ak
tualnych wydarzeniach i sprawach 
bieżących w Polsce; dbałość o szero
ki wybór informacji, poprawny język. 
Odbiór i wykorzystanie biuletynu 
przez prasę polonijną, jego ocena 
przez czytelników. 

140. Radosław O s t r o w i c z : Fa
szyzm włoski w publicystyce Wincen
tego Rzymowskiego. 

Praca magisterska; Uniwersytet 
Warszawski — Instytut Dziennikar
stwa (Zaoczne Studium Magisterskie; 
kier. pracy: st. wykł. mgr T. Butkie
wicz), 1973. 

Dane biograficzne W. Rzymowskie
go na tle jego publicystycznej i pi
sarskiej działalności; jego lata wło
skie (1923—1926). Ewolucja poglądów 
od sympatyka przewrotu majowego 
do walki z obozem sanacji. Sformu
łowanie programu SD oraz idei zbli
żenia z ZSRR. Krytyka ideologii i 
praktyki faszyzmu oraz hitleryzmu w 
publicystyce Rzymowskiego. Przestro
gi dla Polski przed naśladowaniem 
faszystowskich wzorów. 

141. Ireneusz P r z y b y s i a k : Dwu
miesięcznik Zagadnienia Wykroczeń 
w latach 1956—1972. 

Praca magisterska; Uniwersytet 
Warszawski — Instytut Dziennikar
stwa (Zaoczne Studium Magisterskie; 
kier. pracy: doc. dr K. Kąkol), 1973. 

Geneza czasopisma wraz z krót-
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kim rysem historycznym rozwoju 
orzecznictwa w PRŁ (powstało z biu
letynu). Ewolucja szaty graficznej. 
Analiza tematyki i form publicystycz
nych stosowanych w czasopiśmie. 

142. Edmund S k a r ż y ń s k i : Ka
mena w latach 1933—1939. 

Praca magisterska; Uniwersytet 
Warszawski — Instytut Dziennikar
stwa (Zaoczne Studium Magisterskie; 
kier. pracy: st. wykł. mgr T. Butkie
wicz), 1973. 

Ruch wydawniczy w Lublinie w 
pierwszym dziesiątku lat międzywo
jennych, Czasopisma literackie. S io-
łeczne tło twórczości literackiej. Na
rodziny Kameny i jej rozwój. Szeroki 
krąg współpracowników pisma. 

143. Halina S t a n k o w s k a : Lite
ratura i krytyka w czasopismach 
Wielkiej Emigracji (1832—1848). 

Rozprawa habilitacyjna; Uniwersy
tet Warszawski — Wydz. Filologii 
Polskiej i Słowiańskiej, 1974. Publi
kacja: Wrocław 1973. S. 154. 

Obraz literatury i krytyki literac
kiej na łamach polskich czasopism 
Wielkiej Emigracji (ukazujących się 
we Francji i Anglii). Choć pisma te 
miały głównie charakter polityczny, 
w szerokim zakresie zajmowały się 
problematyką literacką. Utwory lite
rackie drukowane na łamach czaso
pism emigracyjnych noszą najczęściej 
charakter utylitaryzmu politycznego. 
Często występujące na ich łamach 
małe formy literackie (bajka, sielan
ka, sonet) ulegały licznym przeobra
żeniom. Przeobrażenia te polegały na 
aktualizacji tematyki, wprowadzaniu 
realiów życia emigracyjnego do sche
matu antycznego, lub nadaniu im 
cech publicystyki. Spis czasopism 
emigracyjnych, bibliografia opraco
wań dotyczących tych czasopism. 

144. Mieczysław S t o l a r s k i : 
Dziennik Łódzki w latach 1945—1948. 
Próba monografii. 

Praca magisterska; Uniwersytet 
Warszawski — Instytut Dziennikar
stwa (Zaoczne Studium Magisterskie; 
kier. pracy: doc. dr hab. A. Słom-
kowska), 1974. 

Dziennik Łódzki najstarsza gazeta 
w Łodzi w okresie od wyzwolenia 
miasta w r. 1945 do Kongresu Zjed
noczeniowego w 1948. Tradycje pra
sy łódzkiej i geneza pisma. Kadra 
dziennikarska, nakłady, kolportaż. 
Zewnętrzna szata gazety, układ gra
ficzny. Węzłowa tematyka Dziennika 

Łódzkiego w omawianym okresie i je
go rola organizatorska. 

145. Stanisław S w i e r a d: Społe-
czno-kulturalne funkcje polskiej pra
sy filatelistycznej w świetle publika
cji czasopisma Ikaros. 

Praca magisterska; Uniwersytet 
Warszawski — Instytut Dziennikar
stwa (Zaoczne Studium Magisterskie; 
kier. pracy: st. wykł. mgr T. Butkie
wicz), 1973. 

Początki polskiej i światowej pra
sy filatelistycznej. Historia i charak
terystyka czasopisma filatelistycznego 
Ikaros, jego funkcja estetyczno-wy-
chowawcza oraz informacyjna. Syl
wetki wybitnych współpracowników 
polskiej prasy filatelistycznej. 

146. Maria T r z ę s o w s к a: Twór
czość publicystyczna a beletrystyczna 
Bolesława Prusa. 

Rozprawa doktorska; promotor: 
prof. J. Kulczycka-Salomi; Uniwer
sytet Warszawski — Wydz. Filologii 
Polskiej i Słowiańskiej, 1974. 

147. Seweryn W r o ń s k i : Wro
cławska prasa partii robotniczych w 
latach 1945—1948. 

Praca magisterska; Uniwersytet 
Warszawski — Instytut Dziennikar
stwa (Zaoczne Studium Magisterskie; 
kier. pracy: st. wykł. mgr T. Butkie
wicz), 1973. 

Ruch wydawniczy na terenie Dol
nego Śląska w latach 1945—1948. Pro
pagandowe funkcje Trybuny Dolno
śląskiej, Naprzodu Dolnośląskiego. 
Przeobrażenie się Gazety Dolnoślą
skiej jako tygodnika w dziennik Pio
nier. Rola dolnośląskiej prasy regio
nalnej w utrwalaniu władzy ludowej 
w Polsce. Działalność środowiska 
dziennikarskiego. 

148. Wiesław Z i m o l z a k : Wiado
mości Mazurskie na tle procesów in
tegracyjnych w regionie warmińsko-
mazurskim (1945—1947). 

Praca magisterska; Uniwersytet 
Warszawski — Instytut Dziennikar
stwa (Zaoczne Studium Magisterskie; 
kier. pracy: doc. dr A. Slisz), 1974. 

Sytuacja ludności polskiej Prus 
Wschodnich w okresie przedwojen
nym. Specyficzna sytuacja ludności 
autochtonicznej po zakończeniu dzia
łań wojennych. Rola Wiadomości Ma
zurskich w procesie integracji i sta
bilizacji stosunków społeczno-polity
cznych na Warmii i Mazurach w 
okresie po wyzwoleniu. 
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С RADIO; TELEWIZJA; FILM (pu
blicystyczny i informacyjny) 

I. ZAGADNIENIA TEORII I PRAK
TYKI 

149. Michał K a z i ó w : Z zagad
nień estetyki oryginalnego słuchowi
ska radiowego. 

Rozprawa doktorska; promotor: 
prof. J. Ziomek; Uniwersytet im. A. 
Mickiewicza, Poznań — Wydz. Filo
logiczny, 1972. Publikacja: O dziele 
radiowym. Z zagadnień estetyki ory
ginalnego słuchowiska — Zakład Na
rodowy im. Ossolińskich, Wrocław 
1973. S. 320. 

Struktura oryginalnego- słuchowi
ska radiowego; adaptacje radiowe po
wieści, dramatów i innych gatunków 
literackich. Przegląd stanowisk teo
retyków i praktyków radiowych w 
zarysie historycznym. Analiza dźwię
kowej struktury słuchowiska — gło
su ludzkiego, znaczenia słowa, ciszy, 
muzyki, dźwięków nie będących sy
gnałami. Badanie form słuchowiska 
podporządkowanego dominancie nie-
widzialności. Nowa definicja słucho
wiska — artystyczne dzieło radiowe, 
którego tworzywem są wyłącznie ele
menty foniczne; w strukturze swej 
dzieło takie podporządkowane jest 
poetyce literackiej, a jego dominan
tę stanowi niewidzialność. Zapropo
nowana metoda badań wyznaczyła 
szczególne podejście do przedmiotu, 
nakazujące teoretyczne opracowanie 
poszczególnych elementów — ilustro
wać każdorazowo fragmentami wielu 
różnych słuchowisk. (Wg: „Polska bi
bliografia adnotowana wiedzy o środ
kach masowego komunikowania za 
rok 1973) ». 

150. Ryszard Bronisław S t a w i e -
k i: Zmiana modelu programu zagra
nicznego Polskiego Radia i przemia
ny w wyobrażeniach audytorium za
granicznego Polskiego Radia o Pol
sce na przestrzeni lat 1968—1973. 

Praca magisterska; Uniwersytet 
Warszawski — Instytut Dziennikar
stwa (Zaoczne Studium Magisterskie; 
kier. pracy: doc. dr hab. T. Kupis), 
1974. 

Rozwój programów radiowych prze
znaczonych dla zagranicy. Prace nad 
modelem politycznym programu za
granicznego Polskiego Radia w la
tach 1968—1973. Organizacja redakcji 
wchodzących w skład Zespołu Pro
gramu dla Zagranicy. Zasadnicze kie
runki oddziaływania ideologicznego. 

Ewolucja założeń programowych od 
walki o pozycję PRL jako kraju ak
ceptowanego, do walki o stanowisko 
PRL jako równorzędnego partnera. 
Konkursy i sondaże oraz analiza ich 
wyników. 

III. JĘZYK. GATUNKI WYPOWIE
DZI 

Maciej Ł u k o w s k i : Film seryjny 
w programie telewizji polskiej. 

Rozprawa doktorska; promotor: 
doc. dr F. Wert; Uniwersytet Łódz
ki, Wydz. Filologiczny, 1974.* 

152. Janusz M i s i e w i c z : Struk
tura semiotyczna widowiska telewi
zyjnego. 

Rozprawa doktorska; promotor: 
prof, dr M. Grzędzielska; Uniwersy
tet Marii Curie-Skłodowskiej w Lu
blinie, Wydz. Humanistyczny, 1974. 
Streszczenie: Biuletyn Polonistyczny, 
zesz. 1: 1975, s. 66—68. 

Zagadnienia artystycznej autono
mii widowiska teatralnego na tle po
równywanych z nim dziedzin twór
czości artystycznej. Struktura wido
wiska: l. warstwa wyglądów prezen
tujących, 2. warstwa przedmiotów 
przedstawianych, 3. warstwa sensów. 

IV. PROBLEMY EKONOMIKI 
153. Zygmunt W ó j c i k o w s k i : 

Reklama w Telewizji Polskiej. 
Praca magisterska; Uniwersytet 

Warszawski — Instytut Dziennikar
stwa (Zaoczne Studium Magisterskie; 
kier. pracy: doc. dr hab. B. Gołka), 
1974. 

Zarys rozwoju reklamy telewizyj
nej. Istota i funkcje reklamy w spo
łeczeństwie kapitalistycznym i socja
listycznym. Struktura redakcji rekla
my w polskiej telewizji. Klasyfika
cja programów reklamowych, ich za
sięg i oddziaływanie. Programy re
klamowe tv w ocenie odbiorców. No
we możliwości aktywizacji działalno
ści reklamowej. 

V. SOCJOLOGIA I PSYCHOLOGIA 
154. Maria B u t k i e w i c z : Funk

cja słuchowisk radiowych w pracy 
wychowawczej szkoły podstawowej. 

Rozprawa doktorska: promotor: 
doc. dr hab. J. Koblewska; Instytut 
Badań Pedagogicznych, 1975 *. 

155. Bogusław H e n i : Rola folklo
ru w kulturze masowej — na przy
kładzie audycji Rozgłośni Polskiego 
Radia w Kielcach. 
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Praca magisterska; Uniwersytet 
Warszawski — Instytut Dziennikar
stwa (Zaoczne Studium Magisterskie; 
kier. pracy: prof, dr J. Kądzielski), 
1973. 

Rola i miejsce „muzycznej premii 
tygodnia" w lokalnym programie Roz
głośni Polskiego Radia w Kielcach. 
Charakterystyka i ocena audycji. 
Funkcje audycji folklorystycznych i 
folkloru w literaturze współczesnej. 
Zainteresowanie słuchaczy audycją i 
jej oddziaływanie na ich postawy. 
Analiza listów słuchaczy. 

156. Ryszard P o d l e w s k i : Funk
cje programów nocnych Polskiego Ra
dia w życiu ich słuchaczy (na podsta
wie programów Rozgłośni Kieleckiej 
Polskiego Radia). 

Praca magisterska; Uniwersytet 
Warszawski — Instytut Dziennikar
stwa (Zaoczne Studium Magisterskie; 
kier. pracy: prof, dr J. Kądzielski), 
1973. 

Charakterystyka audycji nocnych 
z Kielc na podstawie analizy listów 
słuchaczy i przeprowadzonej ankiety. 
Funkcje audycji nocnych w stosunku 
do poszczególnych grup odbiorców. 
Baza autorska w rozgłośni regional
nej. 
D. ŚRODKI KOMUNIKOWANIA 
MASOWEGO ZA GRANICĄ 

I. ZAGADNIENIA TEORII I PRAK
TYKI 

157. Benedykt L e w a n d o w s k i : 
Kształtowanie się leninowskiej kon
cepcji prasy w latach 1895—1905. 

Praca magisterska; Uniwersytet 
Warszawski — Instytut Dziennikar
stwa (Zaoczne Studium Magisterskie; 
kier. pracy: st. wykł. mgr T. Butkie
wicz), 1973. 

Warunki kształtowania się leni
nowskiej teorii prasy. Plan organiza
cyjny i idee organizacyjne Iskry. Or
ganizatorska i wychowawcza rola 
prasy. 

V. SOCJOLOGIA I PSYCHOLOGIA 

158. Andrzej L a w r o w s k i : Pro
paganda socjologiczna w systemie 
wojny psychologicznej Stanów Zjed
noczonych. 

Praca doktorska; promotor: doc. 
dr K. Kąkol; Uniwersytet Warszaw
ski, Instytut Nauk Politycznych, 1973. 
Publikacja: Warszawa 1975. S. 224. 

Przedmiotem pracy jest próba 
scharakteryzowania działań propa
gandy socjologicznej, której głównym 
celem jest szerzenie określonego sty
lu życia. Funkcjonowanie tej propa
gandy analizuje się na przykładzie 
propagandy amerykańskiego stylu 
życia oraz miejsca i roli, jaką zajmu
je ona w ogólnym systemie wojny 
psychologicznej Stanów Zjednoczo
nych. Bezpośrednim celem pracy by
ła próba podważenia tezy, że szerzo
ny tzw. zachodni styl życia jest nie
uchronnym wytworem określonego 
etapu rozwiniętego społeczeństwa in
dustrialnego, który to etap musi 
przebyć każdy kraj bez względu na 
jego system społeczno-ekonomiczny. 
Styl ten związany jest z rodzimą wy
soką kulturą krajów zachodnich; jest 
w swoim charakterze apolityczny. 
(Wg: Katalog rozpraw doktorskich 
i habilitacyjnych, 1973 poz. 106). 

Redagują: 
Maria Czajkowska 
Sylwester Dziki 

13 — Zeszyty Prasoznawcze 
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Konferencja AEJ w Ottawie 

Teoria, modele, treści i efekty ma
sowego komunikowania zostały pod
dane dokładnej analizie badawczej 
w referatach, których wysłuchało oko
ło 500 uczestników konferencji, człon
ków Stowarzyszenia d's Nauczania 
Dziennikarstwa (Association for Edu
cation in Journalism). Odbyła się ona 
w dniach od 16 do 19 sierpnia 1975 na 
Uniwersytecie Carleton w Ottawie, 
w Kanadzie. 

Było to pierwsze w 58-letniej hi
storii AEJ spotkanie, które odbyło 
się poza granicami USA. 

Kopie referatów wygłoszonych na 
konferencji można, jak zwykle, otrzy
mać, zwracając się bezpośrednio do 
autorów. 

Na sympozjum, oceniającym środ
ki przekazu, Richard F. C a r t e r i 
Roger A. S i m p s o n z Waszyngtoń
skiego Uniwersytetu oraz W. Lee 
R u g g e l s z Instytutu Badawczego 
Stanforda zaproponowali model ba
dań i sprawozdań w swoim referacie 
„Myślące społeczeństwo" („Minding 
Society"). Model uwzględnia strategię 
opisu, formę i centrum zainteresowa
nia. Zdaniem autorów zarówno dzien
nikarz, jak i badacz mogą z korzyścią 
stosować ten model w porządkowa
niu swoich czynności. 

James W. C a r e y z Uniwersytetu 
Illinois w referacie „Kanadyjska teo
ria komunikowania: kontynuacje i in
terpretacje Harolda Innisa" przedsta
wił trwałe znaczene myśli tego teo
retyka komunikowania masowego, 
który był poprzednikiem Marshalla 
McLuhana. Carey przyznaie Inniso-
wi zasługę stworzenia podstaw ka
nadyjskiej teorii komunikowania, a 
także zasługę wprowadzenia czaso
wych i przestrzennych pojęć badaw
czych, które do dziś nie straciły swej 

wartości. To, że prace Innisa nie zo
stały należycie docenione — powie
dział Carey — przypisać należy po
pularności McLuhana, brakowi zain
teresowań historycznych ze strony 
innych uczonych, a także tematycz
nemu ograniczeniu prac Innisa do 
kanadyjskich problemów. 

Referat „Wielokrotna regresja wie
lomianowa w badaniach komuniko
wania" został wygłoszony przez Ro
berta К r u 11 a z Instytutu Politech
nicznego Rensselaera i Jamesa H. 
W a 11 a juniora z Uniwersytetu Con
necticut. Badając zależności krzywo
liniowe na przykładzie oglądania te
lewizji autorzy ukazali, że tylko ob
serwacja krzywoliniowej zależności 
pozwoliła stwierdzić, że młodzi doro
śli wolą programy o największej zło
żoności formalnej, natomiast młodsi 
i starsi od nich preferują poziom niż
szy. 

Virginia D. F i e l d e r z Uniwersy
tetu Indiana mówiła o „Elementach 
składowych filmów dokumentalnych 
i modelu ich analizy". Jej zdaniem. 
w krytycznej ocenie filmów doku
mentalnych należy uwzględniać na
stępujące cztery elementy: 1) przed
miot, 2) ogólny cel, 3) dominującą 
rolę przedmiotu lub tematu, 4) punkt 
widzenia. „Uwzględnienie tych skła
dowych elementów zmusza krytyków 
do oceniania wszystkich istotnych 
aspektów filmu — wyrywkowa ana
liza staje się niemożliwa, ponieważ 
filmy dokumentalne muszą być trak
towane jako całości i ponieważ każdy 
z elementów jest funkcjonalnie współ
zależny z innym elementem" — pi
sała V. D. Fielder. 

Nadesłał dr Michael E. Bishop 
Tłumaczył Andrzej Rusinek 



I N F O R M A C J E Z K R 

Skróty tytułów: 
AWZ — 

CJR — 

EP — 
JD — 
JG — 

NDP — 
NP — 

NZZ — 
SS — 

Aktualnyje Woprosy Zurna-
listyki 
Columbia Journalism Re 
view 
Editor and Publisher 
Journalisme Démocratique 
Journal de Geneve 
Neue Deutsche Presse 
Newspaper Production 
Neue Zürcher Zeitung 
Sowietskij Sport 

REDAGOWANIE 
RFN. Hamburski magazyn Stern „zdra
dził" czytelnikom m. in. następujące ta
jemnice swej kuchni redakcyjnej: 

— jest wykonywany przez 151 redak
torów i reporterów, 22 fotografów, 26 gra
fików i 56 sekretarek, 

— posiada oddziały w Bonn i stolicy 
NRD, w Nowym Jorku i Moskwie, Stutt
garcie i Dusseldorfie, Buenos Aires i Lon
dynie, Monachium i Frankfurcie, Berlinie 
Zach. i Paryżu, Rzymie i Singapurze, Wa
szyngtonie i Tel-Awiwie, Wiedniu i Me
diolanie, 

— fotografowie redakcyjni wykonują 
rocznie blisko pół miliona zdjęć, z któ
rych wykorzystuje się 10 tys„ 

— przeciętny numer pisma liczy 200 
stron i waży 450 g, 

— w roczniku 1974 ukazały się foto
grafie i sprawozdania na 5678 stronach 
(na pozostałych — reklamy), 

— na jedno wydanie zużywa się 1000 t 
papieru (70 wagonów towarowych), które 
zadrukowuje się 70 t farby. 

Te i inne informacje podano na otwar
cie numeru, by przy ich końcu podać 
wiadomość o podwyżce ceny z 2 mk na 
2,50 — „bo za dwie marki nie można było 
tego wszystkiego już dalej robić". (Stern 
1975 nr 47 s. 3) pd 
USA. Jak obliczają socjologowie, co naj
mniej 80% programów tv zawiera sceny 
przemocy. 15-letni Amerykanin obejrzał 
na małym ekranie przeciętnie ponad 13 ty
sięcy morderstw. (NDP 1975 nr 21 s. 22) 

pd 
USA. Czy wolno publikować zdjęcia, któ
re dokumentują tragiczną śmierć człowie
ka? — oto problem, z jakim spotkali się 
dziennikarze wielu gazet amerykańskich 
po opublikowaniu fotoreportażu o poża
rze domu. Fotoreporter śledząc przebieg 
akcji ratunkowej zauważył, że balkon za
łamuje się pod ciężarem matki i dziecka, 
którzy się na nim schronili — i nacisnął 
spust aparatu, odnotowując na filmie po
szczególne fazy ich upadku. Opublikowa-

A J U I Z E Ś W I A T A 

nie tej serii zdjęć wywołało falę protestów 
ze strony czytelników, którzy zarzucali ga
zetom tanią sensację, zły smak, bezuczu-
ciowość, gwałcenie prawa do prywatności 
i przedstawianie tragedii ludzkiej dla ce
lów merkantylnych. Dyskusja, jaka wy
wiązała się w związku z polityką redakcji 
wypominała dodatkowo dziennikarzom za
mieszczenie takich zdjęć, jak egzekucję 
więźnia przez szefa policji sajgońskiej, 
ucieczkę dzieci wietnamskich przed ata
kiem napalmowym, spalenie się żywcem 
mnicha buddyjskiego. Z jednej strony 
zdjęcia takie dokumentują istotne wyda
rzenia w świecie, z drugiej zaś — wstrzą
sają uczuciami ludzkimi. Ich dobór i spo
sób prezentacji odzwierciedla zakres 
dziennikarskiego poczucia odpowiedzial
ności. (EP 1975 nr 35 s. 14) bg 
USA. Sieć telewizyjna ABC przerwała na
dawanie serialu pt. Barbary Coast. Nie 
jest to żadna rewelacja, serial nie był 
najlepszy — był natomiast ostatnim we
sternem nadawanym przez amerykańskie 
sieci telewizyjne. Tym samym na przeciąg 
co najmniej kilku miesięcy schodzą 
z ekranów telewizorów dzielni szeryfowie 
i kowboje, a pozostają policjanci i leka
rze — bohaterowie najpopularniejszych 
seriali. (Time z 8 XII 1975 s. 28) ar 

ROZPOWSZECHNIANIE 
MIĘDZYNARODOWE. Jak wynika z pu
blikacji opartych na źródłach UNESCO, 
na zachodnim rynku czytelniczym i wy
dawniczym zaszły w ciągu ostatnich 10 
lat duże zmiany. Przede wszystkim nie 
zagrożona dotąd w swoim prymacie W. 
Brytania utraciła pierwszeństwo w zakre
sie liczby egzemplarzy gazet i czasopism 
na głowę ludności. Obecnie wyższe wskaź
niki notuje Japonia i Szwecja, gdzie przy
pada co dzień ponad 1 egzemplarz na 
dwu mieszkańców. Równocześnie 9 krajów 
Afryki pozbawionych jest do tej pory 
w ogóle jakiejkolwiek gazety, a w 10 in
nych — również na Czarnym Lądzie — na 
tysiąc osób przypada niecałe 20 egz. dzien
ników. 

Dane wskazują, że rozwój radia i tele
wizji nie zagraża prasie. Badacze podkre
ślają, że „informacja drukowana wywiera 
na odbiorcy głębsze i bardziej długotrwa
łe wrażenie... ludzie szukają w prasie po
twierdzenia tego, co usłyszeli lub co zo
baczyli". (Zurnalist 1975 nr 9 s. 79) zl 
MIĘDZYNARODOWE. Według danych 
ogłoszonych przez telewizyjny przemysł 
USA z końcem 1974 r. TV objęła 146 kra
jów świata. Liczba telewizorów ogółem 
osiągnęła 364 min, a odbiorników koloro
wych przekroczyła 100 min. 

" Pod względem liczby odbiorników na 
czele utrzymują się USA mające 63,4 tele-

13* 
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wizorów czarno-bia łych (spadek o przeszło 
milion w po równan iu z r. 1973) i 57,7 m i n 
odbiorn ików ko lorowych (wzrost wobec 
roku poprzedniego o ponad 5 min ) . Dal 
sza kolejność pańs tw z odbiorn ikami czar
no-b ia łymi : ZSRR, RFN, Włochy, F ranc ja , 
W. Brytania , Brazylia , Hiszpania , Japonia , 
Kanada ; z odb io rn ikami ko lo rowymi — 
Japonia 19,8 min, W. Bry tan ia 6,8 min , 
RFN 4,35 min, Kanada , Franc ja , ' Szwecja, 
Holandia, Meksyk, Szwajcar ia . (NZZ z 5 
XII 1975 s. 77) pd 

BELGIA. Nowe s tudio rad ia i telewizji 
powstało w L u k s e m b u r g u belgi jskim. Na
daje informacje społeczno-pol i tyczne i spo-
łeczno-ekonomiczne, ale p rzede wszys tk im 
p r o g r a m y o cha rak te rze ku l t u r a lnym. (In
terstages 1975 n r 107 S. 29) zl 

BUŁGARIA. Telewizja podjęła emi towan ie 
drugiego p r o g r a m u , począ tkowo 3 razy 
w tygodniu. Do końca 1975 r. był on osią
galny dla 30% mieszkańców kra ju , z k o ń 
cem 1976 będzie go mogło odbierać 70% 
mieszkańców. (NDP 1975 n r 21 s. 22—23) 

pd 
HOLANDIA. Z począ tk iem 1974 r. 6 gmin 
uzyskało zgodę Minis te rs twa K u l t u r y na 
p r o d u k o w a n i e i n a d a w a n i e w okres ie 2 la t 
własnych loka lnych p r o g r a m ó w r a d i o w y c h 
i t e lewizyjnych , e m i t o w a n y c h przewodowo-
Co najmniej w dwóch z n ich e k s p e r y m e n t 
już można uznać za chyb iony wobec m i 
nimalnego za in teresowania mieszkańców. 
(ZV+ZV 1975 n r 41 s. 1300) pd 
JAPONIA. Od 25 lat i s tn ie je w Japon i i 
Stowarzyszenie Obywate l i Koreańsk ich . 
Pod egidą tego S towarzyszen ia wyda je 
się na te ren ie J a p o n i i k i lka gazet prze
znaczonych dla mieszka jących t u K o r e a ń 
czyków, w t y m gazetę Choson Sinbo, k tó 
ra szeroko p ropagu je n o w e sukcesy n a 
rodu koreańskiego . W czasie pows tawan ia 
Stowarzyszenia Obywate l i Koreańsk ich 
w Japoni i , w redakcj i Choson Sinbo p r a 
cowało ki lkudziesięciu dz iennikarzy , obec
nie jest ich już ki lkuset , a wydawn ic two 
posiada 300 filii. Choson Sinbo z początku 
ukazywała się w niewielk im formacie co 
pięć dni, później co t rzy dni, aż p rzybra ł a 
pos tać gazety codziennej dużego formatu . 
Ukazuje się w j ęzyku j apońsk im. (AWZ 
1975 n r 12 s. 9) gs 

RFN. Swois ty f enomen zacbodnion iemiec-
kiego r y n k u prasowego s tanowią czasopi
sma z p r o g r a m a m i rad iowo- te lewizy jny-
m i : ich p rzec ię tny t ygodn iowy nak ład 
osiąga prawie 14 min egz. J a k o p ierwsze 
pojawiło się w r. 1946 — jeszcze l icencjo
n o w a n e przez b ry ty j sk ie władze o k u p a 
cyjne pod n u m e r e m 67 — Harzu Axela 
Spr ingera . Do dziś dominu je ono wśród 
pism tego typu. chociaż udział jego n a 
k ładu spadł z ponad 50% do ok. 1/3, co 
obrazuje ak tua lne zes tawien ie : 

N a k ł a d w y d a w -
Tytuł czasopisma w tys . nle^twn 

I I I k w . 1975 r u t l w o 

Harzu 
TV Hören und 

Sehen 
Fund Uhr 
Fernsehwoche 
Bild und Funk 
Gong 

3 723 

2 380 
1638 
1634 
1 025 

987 

Spr inger 

Baue r 
Spr inger 
B a u e r 
Burda 
G r ü n e r 

u. J a h r 
(50%) 

Ostatnio Baue r przejął i przyłączył do 
Fernsehwoche ty tu ł Schalt ein. Typolo
giczne oblicze czasopism p r o g r a m o w y c h 
uzupełniają jeszcze dwa ty tu ły o c h a r a k 
terze gra t i sowych doda tków do w y d a ń 
dzienników z końca tygodnia .— rto oraz 
IWZ o łącznym nakładz ie bl iskim 3 min 
egz. 

Popu la rność zawdzięczają wszystkie te 
czasopisma n ie ty lko t emu , że podają ty 
godniowe p r o g r a m y rad ia i p rzede wszyst
k im telewizji, przed k tóre j odb iorn ikami 
mieszkaniec RFN spędza codziennie p rze 
ciętnie 2 godziny. Oprócz p r o g r a m ó w za
wierają one obszerną część o cha rak te rze 
„ m a g a z y n u rodz innego" , obejmującą: m o 
dę, porady , powieść odcinkową, opowiada
nia k rymina lne , dział dziecięcy, przepisy 
k u c h e n n e i plotki . Stwierdza się też, że 
r u b r y k i z p r o g r a m a m i w dz iennikach i ich 
zapowiedzi w radiu i telewizji nie wys ta r 
czają, skoro 2/3 spośród 18 m i n gospo
da r s tw domowych posiadających telewizo
r y n a b y w a czasopisma p r o g r a m o w e . (Zeit 
1975 n r 46 s. 20) pd 

USA. Pod koniec 1975 r. ukazywało się 
w S t a n a c h Zjednoczonych 316 dz ienn ików 
p o r a n n y c h i 1283 dzienniki popo łudn iowe , 
a ich łączny n a k ł a d sięgał 62,5 min egz. 
595 w y d a ń niedzielnych miało łączny na 
k ład 50,6 min egz. P rzec ię tna objętość 
a m e r y k a ń s k i e j gazety (obliczona w opa r 
ciu o 120 na jpopularn ie j szych tytułów) 
wynosi 60 s tron, co s tanowi znaczny 
wzrost w po równan iu z 43 s t ronicami 
przeciętnie uzysk iwanymi przez gazety 
w r. 1950. Odpowiednia przecię tna dla 
wydan ia niedzielnego (obliczona dla 78 ty 
tu łów o na jwiększym nakładzie) wynos i 
188 s t ron. (NP październ ik 1975 s. 3) ar 

WĘGRY. Ak tua ln i e u k a z u j e się tu 29 ga
zet codz iennych o g loba lnym nakładzie 
rocznym ponad 800 m i n egzemplarzy . 
Największa z n ich — Nepszabadsag, cen
t r a l n y organ part i i , rozchodzi się w 760 
tys iącach egz., jego w y d a n i e niedzielne — 
w 850 tys . p o n a d t o w WRL wychodzi 56 
tygodników 98 dwutygodn ików i 342 mie 
sięczniki . (Zurnalist 1975 n r i l s. 66) zl 

W. BRYTANIA. Od kwie tn ia br . — j a k 
podano do wiadomości wcześniej — BBC 
zmniejszyła objętość p r o g r a m ó w n a d a w a 
nych dla zagranicy. Ak tua ln ie obejmują 
one w tygodniu 697 godzin, czyli o 30 go
dzin mniej niż uprzednio . Ograniczenie 
czasu n a d a w a n i a wiąże się z t rudnośc iami 
f inansowymi i k ryzysem ekonomicznym 
(Zurnalist 1975 n r 9 s. 79) zl 

ZSRR. 3 869 760 p r e n u m e r a t o r ó w o t r z y m a 
ło w s tyczniu 1976 r. p ie rwszy n u m e r 
gazety Sowietskij Sport. Jes t ona d r u k o 
w a n a w 35 mias tach . Do 18 spośród nich 
(m. in. do Len ing radu , Ki jowa, Mińska, 
Taszkientu , Ałma-Aty , Swierdłowska) 
obraz gazety przesyła się metodą tele
t ransmis j i . Do pozosta łych mias t m a t r y c e 
przewozi się samolotami . (SS z I I1976 
s. 4) ip 

ZSRR. We wsiach położonych w dolinie 
rzeki Kamcza tk i zaczęto odbierać p rog ra 
m y te lewizy jne . Do P i e t r o p a w ł o w s k a sy
g n a ł y docierają dzięki sa te l i tom. W celu 
dalszego ich przesy łan ia wykorzys tu j e się 
w u l k a n Baken ing , od k tó rego nas tępuje 
odbicie fal r ad iowych . (Prawda z 511976 
s. 6) Ip 
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ODBIORCY 
HISZPANIA. Oto dane dotyczące aktual
nego czytelnictwa prasy: 19% kupuje pis
ma polityczne, 19% apolityczne, 15'/» spor
towe, 15°/« „sentymentalne", 10'/« humory
styczne, 4% historyczne. 17°/« osób nie ma 
sprecyzowanego wyboru. (Interstages 1975 
nr 107 s. 31) zl 
RFN. Instytut „Media-Markt-Analyse" we 
Frankfurcie przedstawił w listopadzie 1975 
porównawcze wyniki czytelnictwa wybra
nych tytułów wśród menedżerów. Ana
liza objęła 13 dzienników i czasopism: 
Capital, Der Spiegel, Deutsches Allgemei
nes Sonntagsblatt, Deutsche Zeitung, Die 
Zeit, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
Handelsblatt, Industriemagazin, Manager 
Magazin, Rheinischer Merkur, Süddeutsche 
Zeitung, Welt am Sonntag, Wirtschaftswo
che. Badano 2100 przedstawicieli reprezen
tujących 788 tys. osób na kierowniczych 
stanowiskach w gospodarce i administracji. 

W grupie gazet prowadzi FAZ czytana 
przez 43,3% (19,6°/» dla pojedynczego wyda
nia) przed Handelsblatt — 23,64» (10,6%) 
i Süddeutsche Zeitung — 19,6% (5,9%). 
Wśród czasopism dominuje Spiegel osią
gający 75,2% menedżerów (38,4% dla jed
nego wydania) przed Capital — 48,7% (21%), 
Manager Magazin — 19,2% i Wirtschafts-
woche — 13,1%. (ZV+ZV 1975 nr 47—48 
S. 1640) pd 
RFN. Czy treści przekazywane przez środ
ki informacji odpowiadają życzeniom i 
wymaganiom studentów? Częściowej od
powiedzi na to pytanie udzielają badania 
ankietowe przeprowadzone wśród 250 stu
dentów uniwersytetu w Giessen. Jak się 
okazało, 61% zapytywanych bierze codzien
nie gazetę do ręki, 35% czyni to kilka ra
zy w tygodniu, a 3% czyta jedynie tygod
niki. 58% czyta więcej niż jedną gazetę — 
i zazwyczaj z grupy lokalnych. Pozostałe 
42% czyta wyłącznie jedną gazetę, przy 
czym w przypadku połowy z tychże jest 
to również gazeta lokalna. Jak wynika 
z ankiet, tylko 58% czytelników korzysta 
z gazet należycie, gdyż dowiaduje się z 
nich o problemach szkolnictwa wyższego 
oraz wszelkich sprawach związanych z 
przyszłym zawodem (jeśli chodzi o radio 
i telewizję liczba ta jest jeszcze mniejsza 
i wynosi 30%). 

Najważniejszym źródłem informacji są 
ulotki uniwersyteckie, które czyta 87% stu
dentów, oraz gazetki studenckie mające 
odbiorców wśród 80% akademików. Stosun
kowo słaba poczytność gazet tłumaczy się 
tym, iż za mało piszą o sprawach inte
resujących młodzież studencką. Dlatego też 
dwie trzecie respondentów ankiety czuje 
się w tych sprawach niedostatecznie po
informowanymi. (Der Journalist 1975 nr 
10 s. 16) bg 
USA. Według badań Television Bureau of 
Advertising na temat odbioru różnych me
diów w latach 1970—1975 wzrosła ilość cza
su poświęcanego telewizji przez doro
słych — z 48% do 52%. Odbiór radia utrzy
mał się na poziomie 32%, czytanie gazet 
spadło z 12% na 9%, a czasopism z 7% na 
6%. (NZZ z 5 XII 1975 s. 78) pd 

RUCH WYDAWNICZY 
BUŁGARIA. Ukazał się pierwszy numer 
nowego czasopisma Oteczestwo, organu 
Frontu Ojczyźnianego. Znalazły się w nim 

liczne reportaże, artykuły na tematy spo
łeczno-polityczne, publikacje naukowe, 
wiersze, opowiadania, dział sportu, humo
ru i rozrywki. Bogato ilustrowane, druko
wane offsetem pismo ukazuje się raz na 
dwa tygodnie. (Zurnalist 1975 nr 11 s. 66) 
zl 

FINLANDIA. Gazeta socjalistycznej Partii 
Pracy Paeivaen Uutiset została zlikwido
wana z powodu trudności finansowych. 
(NDP 1975 nr 21 S. 22) pd 
HISZPANIA. Ministerstwo Informacji i Tu
rystyki przeprowadziło nagonkę przeciw
ko hiszpańskim tygodnikom politycznym. 
W przeciągu jednego tygodnia zlikwido
wano 6 tygodników, innym zmniejszono 
objętość. 

Jak wynika z komunikatów agencji 
prasowych, od października 1974 wstrzy
mano ukazanie się 30 różnych numerów 
tygodników. Dodać należy, że kosztowało 
to każdy z tych periodyków prawie 2 min 
pesetów. (AWZ 1975 nr 11 s. 11) gs 

INDIE. Prasa komunistyczna Indii po
większyła się o nowe pismo. Kommunista 
ukazuje się w języku hindi, jest miesięcz
nikiem poświęconym problemom walki 
ideologicznej, polityki partii i zagadnie
niom ruchu robotniczego za granicą. (Zur
nalist 1975 nr 11 s. 66—67) zl 
RFN. Z końcem roku zawiesiła edycję 
istniejąca od 80 lat socjaldemokratyczna 
Bremer Bürger-Zeitung, do której współ
pracowników należeli m. in. Róża Luksem
burg i pierwszy prezydent Republiki Wei
marskiej Friedrich Ebert. Finansowych 
trudności nie udało się przezwyciężyć 
przemianą tygodnika w dziennik o 5 mu
tacjach dla poszczególnych dzielnic Bremy. 
(ZV+ZV 1975 nr 50 S. 1750) pd 
ZAIR. Trwa reforma prasy, wiele tytu
łów zmienia nazwy, niektóre łączą się 
tworząc nowe pisma. Tak np. Mwanga, 
jedyny obecnie dziennik prowincji Shaba 
(eks-Katanga) powstał z fuzji dwu pism: 
Taifa i Mwanga-hebdo. (Interstages 1975 
nr 107 s. 34) zl 
ZSRR. 21 1976 r. ukazały się w językach 
tadżyckim i rosyjskim pierwsze numery 
gazet obwodowych: Rochi Lenini Leninow
ska Droga) i Kulabskaja Prawda — orga
ny Kulabskiego Obwodowego Komitetu 
KPZR i Obwodowej Rady Delegatów Lu
du Pracującego. (Prawda z 211976 s. 4) 
Ip 

AGENCJE 
LAOS. W grudniu 1975 została zlikwido
wana agencja informacyjna APL (Agence 
Lao Presse). Jej zadania przejęła agencja 
KPL — Khaosan Pathet Lao. (NDP 1976 
nr 2 s. 17) pd 

EKONOMIKA 
RFN. W poprzednich numerach ZP infor
mowaliśmy o nowo powstałym gigancie 
wydawniczym pod egidą Westdeutsche All
gemeine Zeitung. Fachowy tygodnik ZV+ 
ZV podał na ten temat dokładne dane, 
m. in. o przechwytywaniu przez WAZ 
udziałów różnych wydawnictw i jego da
lekosiężnych powiązaniach w 15-leciu 1960— 
1974. (ZV+ZV 1975 nr 50 s. 1750, 1751) pd 



198 I N F O R M A C J E Z K R A J U I ZE Ś W I A T A 

KFN. , tRosnący nak ład może zabić pis
m o " — oświadczył k i e rown ik w y d a w n i c z y 
magazynu Stern H.-J . P l a thne r . Najgłoś
niejszym p rzyk ładem była l ikwidacja w 
1972 r. amerykańsk iego m a g a z y n u Life 
(najwyższy n a k ł a d : 8,5 m i n egz.). P a r a 
doks polega na tym, że równolegle do ro 
snącego n a k ł a d u wzrastają ceny za ogło
szenia, t ak że inserenci wolą się r e k l a m o 
wać w i n n y c h mediach . 

Stern sp rzedawał w III kwar t a l e 1975 
ok. miliona 700 tys . egz., m i m o że był 
droższy od konkurenc j i . Podwyższenie w 
połowie l is topada ceny o 25% na 2,50 m k 
nie obniżyło sprzedaży k ioskowej . Maga
zyn przyciągał n a b y w c ó w m. in. ko loro
w y m i zdjęciami nagich dziewcząt na okład
kach . Gdy pod koniec ub . roku zupełnie 
j e wyel iminował — powiązano to z t en 
dencją wydawnic twa (w konce rn ie G r ü 
ne r + J a h r ukazują się t akże Brigitte, 
Schöner Wohnen, Essen u. Trinken, Capi
tal, Eltern) do z a h a m o w a n i a wzros tu n a 
k ładu . P l a thne r mówi o tworzeniu „ n o w e 
go, specyficznego obl icza" swego m a g a 
zynu. 

Zestawienie obrazuje udział r ek l amy w 
objętości czołowych m a g a z y n ó w i lus t rowa
nych (liczba s t ron w tys . w r o k u 1975 bez 
os ta tn iego n u m e r u ) 

Г7ячоп1Чтп Ogółem W tym Zmiana w % czasop i smo s t r o n r e k l a m y wobec 1974 

Stern 
Bunte U. 
Neue Revue 
Quick. 
Hörzu 
Spiegel 

10,0 
5,3 
5,3 
4,8 
5,8 
8,2 

4,3 
2,0 
1,5 
1,8 
2,0 
4,1 

+ 0,6 
—17,7 
—24,1 
—16,2 
—11Д 
+ 7,3 

Obawy Sterna po twierdza p r zyk ład 
Hörzu (3,7 min egz.) : w 1974 r e k l a m y spa 
dły p rawie o 20°/«, w r o k u ubiegłym zno
wu o ponad 10°/». Ale cz terokolorowe ogło
szenie całost ronicowe w Hörzu kosz tu je 
bl isko 100 tys . mk , w Sternie dotąd „ ty l 
k o " 60 tys . (Zeit 1975 n r 53 s. 20) pd 

W. BRYTANIA. The Scotish Daily News, 
pismo w y d a w a n e przez koope ra tywę b y 
łych p racowników G r u p y Beaverbrook , 
przechodzi j uż czwartą metamorfozę od 
m o m e n t u powstan ia w maju 1975. Wyda
w a n e początkowo j a k o dziennik p o r a n n y 
dużego fo rmatu , p i smo zmieni ło nas t ępn ie 
fo rma t na tabloid. Z chwilą gdy koope 
r a t y w ę zamierzano z l ikwidować ze wzglę
dów f inansowych w paźdz ie rn iku 19v5, 
p r a c o w n i c y okupu jąc s iedzibę r edakc j i zdo 
łali przez dwa mies iące p r o d u k o w a ć 
4-stronicową, codzienną edyc ję p isma. W 
styczniu 1976 pismo zaczęło u k a z y w a ć się 
co tydzień, ale n a d a l jego los jes t n ie
p e w n y . B u d y n k i i m a s z y n y s tanowiące 
własność k o o p e r a t y w y zostaną w k r ó t c e 
z l i cy towane , a do t e j p o r y nie pojawi ł 
się nabywca całości urządzeń. (Guardian 
z 9 1 1976 s. 5). ar 

WŁOCHY. S t r a t y w y d a w c ó w 85 dz ienn i 
ków włoskich za r. 1975 szacuje się na 
150 m i n do la rów. P r z y c z y n y tego s t anu 
rzeczy są podobne , j a k w pozosta łych k r a 
j a ch zachodnio-europe jsk ich , tzn. główną 
spośród nich jes t wzros t cen pap ie ru i 
ogólny k ryzys ekonomiczny . Są też spe
cyficzne p rzyczyny , a mianowic i e n a d m i a r 
p racowników w d r u k a r n i a c h i w r e d a k -
'-:••,.?• b , wysokie za robk i dz ienn ika rzy i d r u 
ka rzy (dwa razy wyższe niż n p . W. B r y 
tan: : ) . Nie bez znaczenia są t akże wysok ie 

kosz ty dys t rybuc j i . Sieć p u n k t ó w sprze
daży jest n iewys ta rcza jąca , jest ich we 
Włoszech ok. 20 000, w p o r ó w n a n i u ze 
100 000 w W. B r y t a n i i . Nie dziwi więc, że 
przec ię tna dz ienna sprzedaż gazet wynos i 
niewiele ponad 5 m i n egz., czyli nieco 
mnie j niż j eden egzemplarz na 10 m i e 
szkańców. (Guardian z 23 X1975 s. 19) ar 

WŁOCHY. Z początkiem r o k u 1975 dzien
n ikarze , d r u k a r z e i zecerzy wioskiej ga
zety II Globo przeżyli n ieprzyjemną n ie 
spodziankę . Koncern naf towy Angelo Mo-
rat t i poinformował ich k ró tko , iż sprzedał 
gazetę i n n e m u przedsiębiors twu, k tó re z 
kolei zarządziło zmianę profilu p isma z p o 
l i tycznego n a gospodarczy. W odpowiedzi 
na te decyzje r e d a k t o r naczelny podał się 
do dymisj i , a zespół wydawniczy rozpo
czął d ługot rwały s t ra jk . 

P rzyk ład II Globo wskazu je na zna
m i e n n y dla Włoch proces koncen t r ac j i 
p rasy , k t ó r y polega n ie na g r u p o w a n i u 
gazet w większych przeds ięb iors twach 
p r a sowych — j a k w i n n y c h k r a j ach Za
chodu — ale na w y k u p o w a n i u gazet ob
ciążonych dużym def icy tem przez k o n c e r 
n y przemys łowe. Tak więc : F ia t kon t ro 
luje gazetę Stampa o raz p ismo spor towe, 
konce rn ENI — gazetę Giorno i agencję 
„I ta l ia" , zespół przeds iębiors tw Confindu-
s t r ia — II Sole i 17 m a ł y c h gazetek p r o 
wincjonalnych, Attilio Monti — przedsię
b iors two wydobywające ropę naftową i 
zajmujące się produkcją cuk r u — ma k o n 
trole nad cz terema dz ienn ikami w Livor-
no, Bolonii i Florencji , przedsiębiors two 
chemiczne SIR — n a d t r zema gazetami 
Sardynii, a kolos chemiczny Montedison — 
nad wielkim dziennikiem rzymsk im U Me-
ssaggero. 

Przedstawicie l j ednego z tych koncer 
n ó w zapy t any o cel w y k u p o w a n i a gazet 
oświadczył, że w n iepewnej sy tuacj i Włoch, 
gdzie o lbrzymi w p ł y w pol i tyczny mają 
pa r t i e lewicowe i związki zawodowe, k a ż 
dy wielki konce rn chę tn ie dysponu je wła
sną gazetą umożliwiającą m u obronę przed 
a t akami , p rzeprowadzan ie własnych p la 
nów p ropagandowych i pop ie ran ie zaprzy
jaźn ionych pol i tyków. „W tych w a r u n 
kach — napisał publ icys ta Eugenio Scal-
fari — mówienie o p lura l izmie gazet i 
dz iennikarzy jest k iepsk im żar tem. . . " (Der 
Journalist 1975 n r 4 s. 28) bg 

R E K L A M A 

KANADA. Wydawcy mies ięcznika Mac
lean's (nakład 900 000 egz. w wers j i angiel
skiej i f rancuskie j łącznie) zmienili czę
stot l iwość w y d a w a n i a angielskiej wersj i 
p isma. Powsta ł dwu tygodn ik pod tym sa
m y m ty tu łem, o nak ładz ie 750 000 egz. 
Zmiana wiąże się z p roponowaną nową 
us tawą poda tkową, n i e m a l podwajającą 
koszty r e k l a m y w p ismach , k tó re nie są 
własnością kanady j ską i k t ó r e co n a j 
mnie j 80% swej r e d a k c y j n e j powierzchni 
nie poświęcają na in fo rmac je kanady j sk i e . 
Ustawa wymie rzona jes t przec iw k a n a d y j 
skim edycjom dwóch a m e r y k a ń s k i c h cza-
p i s m : Riders Digest i Time (nakład k a n a 
dyjskiej edycji wynosi 525 000 egz.) i m a na 
celu ochronę k u l t u r y kanady j sk ie j przed 
zamerykan izowaniem, pośrednio zaś s twa
rza szansę powiększenia w p ł y w ó w z r e 
k lam dla czasopism kanady j sk ich . (Time 
Z 15 XII 1975 s. 49) ar 

RFN. BDZV (Związek W y d a w c ó w Gazet) 
podał , że wp ływy ne t to z r e k l a m y i kol
por tażu w 1974 r. wynios ły 4,4 mld mk. 
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Z tego 4,2 mld przypadło na dzienniki, 0,2 
na gazety niedzielne. 

Analiza objęła 255 wydawnictw o na
kładzie 17,5 min egz. oraz 13 gazet tygod
niowych i niedzielnych o nakładzie (sprze
danym) 3,7 min egz. Stanowi to 94,5% 
ogólnego nakładu gazet w RFN. 

W prasie codziennej wpływy z rekla
my wyniosły 2,8 mld, z kolportażu 1,4 
mld; wśród gazet tygodniowych — z re
klamy ok. 100 min, z kolportażu 122 min 
mk. Ogółem, w porównaniu z rokiem 1973 
wpływy reklamowe spadły o 4°/o, z kolpor
tażu wzrosły o blisko 14%. W przeliczeniu 
na egzemplarz łączne wpływy zwiększyły 
się o 1,2% — podczas gdy koszty produk
cyjne w podobnym okresie wzrosły znacz
nie bardziej, bo o 2,6%. (ZV+ZV 1975 nr 
45 s. 1542) pd 

RFN. Aachener Volkszeitung pojawiła się 
niedawno w nowej postaci. Zamiast wia
domości politycznych na pierwszej stronie 
królowały reklamy nocnych koszul, ubrań 
i prześcieradeł. W notatce redakcyjnej 
wydawca tłumaczył tę odmianę chęcią 
stworzenia „nowych impulsów dla gospo
darki". Inicjatywa gazety została jednak 
ostro skrytykowana w listach od czytel
ników, którzy dostrzegli w niej tylko 
względy merkantylne. Aachener Volkszei
tung miała zresztą w tym względzie swo
ich poprzedników w postaci Frankfurter 
Neue Presse oraz niektórych gazet belgij
skich. (Der Journalist 1975 nr 9 s. 28) bg 

USA. Łączny dochód z reklamy, zarówno 
dzienników jak i wydań niedzielnych wy
niesie w 1975 roku 8 min dolarów, co sta
nowi pewien wzrost w porównaniu z 7,6 
min dolarów w 1973 г., а znaczny skok 
dochodów w porównaniu z sumą 3,7 min 
dolarów uzyskanych w 1960 roku. (NP 
październik 1975 s. 3) ar 
USA. Przewiduje się nowy rekord wydat
ków reklamowych w roku 1975 W w su
mie ok. 28,6 miliardów doi. (w r. 1974 — 
26,5). Z tego prasa codzienna zagarnie 
przypuszczalnie blisko 9 miliardów, a tv 
5,3 mld doi. (ZV+ZV 1975 nr 41 S. 1315) 
pd 

W. BRYTANIA. Prasa regionalna ostro 
oponuje przeciw proponowanemu central
nemu podziałowi zysków z reklam i ogło
szeń. Wprawdzie taki podział dochodów 
pomógłby gazetom, które są w trudnej 
sytuacji finansowej, ale równocześnie 
zmniejszyłyby się dochody gazet regional
nych, które łącznie mają największy 
udział w zyskach z reklamy wynoszący 
30% całej kwoty przeznaczonej na rekla
mę we wszystkich środkach przekazu, pod
czas gdy tzw. prasa krajowa (centralna) 
zgarnia tylko 18% tej kwoty. (Guardian 
z 31X 1975 s. 9) ar 

ZAWÓD DZIENNIKARSKI 
MIĘDZYNARODOWE. Sytuacja ekonomi
czna i socjalna dziennikarzy w krajach 
EWG wykazuje bardzo wielkie różnice. 
Jeżeli chodzi o przeciętny zarobek, to 
najwięcej zarabia miesięcznie dziennikarz 
w RFN — ok. l tys. dolarów (w przeli
czeniu). Redaktor francuskiej gazety po
nadregionalnej o 10-letnim stażu zarabia 
tylko 570 doi., podczas gdy jego duński 
kolega prawie jeszcze raz tyle. 

Nie mniej zróżnicowane są świadczenia 
socjalne ze strony pracodawców. Np. fun
dusz emerytalny opłacają oni w wysoko

ści od 7 do 10%, a emeryturę ód 50 do 80% 
końcowego uposażenia dziennikarza. Wiek 
emerytalny waha się między 60 rokiem 
życia we Włoszech a 67 rokiem w Danii. 
Także długość urlopu i wierszówki urlo
powe są w poszczególnych krajach nie
jednakowe. (ZV+ZV 1975 nr 42 s. 1379) pd 

RFN. Instytuty badawcze w Allensbachu 
i Monachium przeprowadziły badania do
tyczące poglądu dziennikarzy na własny 
zawód. Polegały one na przedłożeniu za
pytywanym przygotowanych uprzednio 
kartek z twierdzeniami, na które nale
żało skinąć potakująco lub zaprzeczyć ru
chem głowy. Oto niektóre wyniki: Na 
stwierdzenie „Mam szczególny talent do 
pisania, co mnie skłoniło do podjęcia te
go zawodu" potakująco skinęło 60% na
czelnych redaktorów, 60% kierowników 
działów, ale już tylko 52% szeregowych 
dziennikarzy. Drugie stwierdzenie „Chcia
łem wykonywać zawód, który dawał mi 
swobodę samodzielnego wyboru zadań" 
otrzymało 43% potakujących skinień. Trze
cie „Widziałem w tym zawodzie możliwość 
krytykowania niedomagań naszego społe
czeństwa" uzyskało 36% potwierdzeń. (Der 
Journalist 1975 nr 11 s. 46) b" 

USA. Ladies' Home Journal zatrudnił Lyn-
dę Johnson Robb jako współpracującego 
redaktora, The Saturday Evening Post za
trudnił Julię Nixon Eisenhower jako współ
pracującego redaktora oraz zapewnił jej 
miejsce w radzie redakcyjnej, Viking 
Press zatrudniła Jacqueline Kennedy Onas
sis również jako współpracującego redak
tora, a w waszyngtońskim oddziale Asso
ciated Press rozpoczęła pracę jako pierw
sza kobieta — fotoreporter Suzan Ford. 
Columbia Journalism Review komentuje 
złośliwie: „Ameryka istotnie jest krajem 
szansy, każdy mały chłopiec może ma
rzyć o stanowisku prezydenta, a każda 
mała dziewczynka może wyrosnąć na re
daktora". (CJR listopad—grudzień 1975 
s. 3) ar 

WŁOCHY. Dziennikarze wygrali wielolet
nią batalię o tajemnicę zawodową. Pro
jekt prawa gwarantującego zawodowym 
dziennikarzom trzymanie w tajemnicy 
źródła informacji został przedłożony rzą
dowi do aprobaty. (Interstages 1975 nr 107 
s. 32) zl 

BADANIA I INSTYTUCJE 
NAUKOWE 
RFN. W połowie października 1975 r. 11 
wydawnictw i 4 agencje reklamowe utwo
rzyło nowy zespół roboczy „Leseranalyse 
Kinderpresse", mający przeprowadzać ana
lizy czytelnictwa prasy dziecięcej jako 
specyficznego środka reklamy. (ZV+ZV 
1975 nr 45 s. 1530) pd 

TECHNIKA 
ALGIERIA. Jako jedyny z krajów Magh-
rebu, Algieria zdecydowała się na zachod-
nioniemiecki system telewizji kolorowej 
PAL. Jak wiadomo, Maroko i Tunezja 
przyjęły francuski SECAM. (NDP 1976 nr 
1 s. 21) pd 
FRANCJA. Projekt rządowy z 1973 r. w 
sprawie podjęcia w 7 miastach ekspery
mentalnie emisji telewizji kablowej w o-
kresie od 3 do 5 lat nie został zrealizo-
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wany. W obecnym budżecie państwowym 
nie przewidziano na to żadnych środków, 
przeznaczając je na rozbudowę telewizji 
kolorowej i III programu. Należy więc 
wnosić, że eksperymentu z kablową tv 
ostatecznie poniechano. (ZV+ZV 1975 nr 
41 s. 1300) pd 
RFN. W połowie 1975 r. przeprowadzono 
wśród 209 wydawnictw czasopism facho
wych ankietę dotyczącą stosowania elek
tronicznej techniki opracowywania infor
macji. Zweryfikowano 159 ankiet, czyli 
78% — co stanowi dostateczną reprezenta
cję. Przeszło 2/3 wydawnictw (108) używa 
techniki elektronicznej. (ZV+ZV 1975 nr 
47—48 s. 1624) pd 
RFN. Notuje się stały wzrost telewizji ko
lorowej: blisko 1/3 gospodarstw domowych 
ma już odbiorniki wizji barwnej. Ich 
sprzedaż w ostatnich 3 latach wzrosła 
przeszło trzykrotnie, szczególnie w okresie 
piłkarskich mistrzostw świata w 1974 r. 
(ZV+ZV 1975 nr 38—39 S. 1157) pd 
USA. Jeden z najwszechstronniejszych 
systemów elektronicznego opracowywania 
i redagowania materiałów prasowych zo
stanie wprowadzony do redakcji Chicago 
Sun-Times i Chicago Daily News. Chodzi 
o system Atex, uznany przez dziennika
rzy tych pism — po przeprowadzeniu od
powiednich prób — za najbardziej nada
jący się do dziennikarskich celów. W re
dakcjach znajdzie się 100 „końcówek" (ro
dzaj połączenia maszyny do pisania z 
ekranem telewizyjnym) dla reporterów 
oraz 50 dla adiustatorów — redaktorów. 
Cały system łącznie z 16 komputerami ko
sztować będzie blisko 2 min doi. Będzie 
to pierwszy wypadek w dziejach dzienni
karstwa amerykańskiego, gdy „końcówki" 
będą dostępne bezpośrednio reporterom, 
gdyż dotychczas instalowano je wyłącznie 
dla redaktorów. Modernizacja redakcji, 
która rozpoczyna się z początkiem 1976 г., 
a ma być zakończona w 1977, powinna 
w wyniku przynieść ułatwienia w pracy 
redakcyjnej i przyspieszyć jej przebieg. 
(EP 1975 nr 44 s. 11) bg 
USA. Na konferencji roboczej Amerykań
skiego Związku Wydawców Prasowych 
(ANPA) omawiano konieczność ujednoli
cenia formatów gazet. W związku z ro
snącymi cenami papieru wiele wydaw
nictw zastosowało mniejsze formaty, co 
doprowadziło do ich zwielokrotnienia. Po
nieważ prasa — jak oświadczył przewod
niczący ANPA H. W. Andersen — podle
ga naciskom inserentów, musi się liczyć 
z ich wymaganiami. Tymczasem stwier
dzono, że jeden klient reklamujący się w 
312 gazetach miałby do czynienia z 6 róż
nymi ich formatami, 20—30 układami 
szpaltowymi i 98 wielkościami ogłoszeń, 
przy czym miara wiersza niczego już nie 
wyraża w stosunku do kosztów. (ZV+ZV 
1975 nr 38—39 s. 1159) pd 

USA. Newspaper Production zmienił wy
dawcę. Począwszy od numeru z lipca/sierp
nia 1975 miesięcznik jest wydawany przez 
North American Publishing Company (po
przednio wydawał pismo Inter (Com. Inc.). 
Sądząc po ostatnich numerach nie ule
gły zmianie podstawowe cele pisma — 
informowanie wydawców i producentów 
prasy o nowościach technicznych. Zmie
nił się natomiast nieco sposób ich reali
zacji. Nową ideą jest poświęcanie kolej
nych numerów pisma poszczególnym fa
zom procesu produkcyjnego gazety. Nu

mer wrześniowy zawiera materiały na 
temat składu i sporządzania płyt, znaleźć 
w nim można artykuł o stosowaniu lasera 
do robienia matryc, artykuł o fotoskła
dzie itp. Numer październikowy poświę
cono technicznemu wyposażeniu działu 
wysyłkowego. (NP lipiec/sierpień, wrzesień, 
październik 1975) ar 

PAPIER 
USA. Jak się szacuje, blisko 14187 300 t 
papieru wykorzystano w 1975 r. na druk 
gazet i czasopism, czyli nastąpił wzrost 
w porównaniu z rokiem poprzednim, gdy 
zużyto 13 885100 t. Przypomnijmy, że w 
I960 roku wykorzystano ok. 10 min t, a w 
1950 zaledwie 6,2 min t papieru gazetowe
go. (NP październik 1975 s. 3) ar 

HISTORIA 
SZWAJCARIA. 5 stycznia 1976 minęło 150 
lat od ukazania się pierwszego numeru 
pisma Journal de Genève. W tym dniu 
czytelnicy dziennika otrzymali w charak
terze oryginalnego dodatku reprodukcję 
pierwszego numeru gazety, która począt
kowo ukazywała się raz w tygodniu — co 
czwartek. (JG z 511976) Ip 

RÓŻNE 
MIĘDZYNARODOWE. Zgromadzenie Ogól
ne Narodów Zjednoczonych przyjęło pro
gram działalności UNESCO na lata 1975, 
1976. W dziedzinie masowych środków in
formacji przyjęto następujące kierunki 
działania: 

— Państwa członkowie UNESCO będą 
nadal realizować politykę rozwoju w dzie
dzinie komunikowania masowego, włącza
jąc ją w plan ogólnego rozwoju. Równo
cześnie podkreśla się konieczność udzie
lenia pomocy krajom rozwijającym się, 
szczególnie w kształceniu specjalistów. 

— Konieczne jest stworzenie material
nych warunków ku temu, aby wszyscy 
członkowie UNESCO w pełni korzystali 
z prawa do informacji. Zgromadzenie 
Ogólne Narodów Zjednoczonych zadekla
rowało pomoc i środki w celu usunięcia 
niezgodności, jakie istnieją w wymianie 
informacji pomiędzy krajami rozwinięty
mi a rozwijającymi się. 

— Program działalności UNESCO pod
kreśla ważność roli, jaką spełnia radio 
i prasa prowincjonalna w przekazie infor-
macji^jiostulując ich dalszy rozwój. 

— W programie znalazła odbicie ten
dencja do szczególnego traktowania książ
ki — postanowiono przedłużyć Międzyna
rodowy Rok Książki oraz zorganizować 
regionalne ośrodki rozwoju książki w kra
jach arabskich i w Afryce. 

— Bieżącym zamierzeniem UNESCO jest 
zorganizowanie regionalnych konferencji 
ministrów do spraw informacji. Pierw
sza z nich zaplanowana była na r. 1975 
w Ameryce Łacińskiej, a druga odbędzie 
się w r. 1977 w Azji. 

— Planuje się także powołanie nowych 
agencji prasowych w krajach rozwijają
cych się. 

— Jednym z pierwszoplanowych zadań 
UNESCO na rok bieżący jest przezwycię
żenie światowego kryzysu papierniczego. 

— W programie działania na lata 1975, 
1976 wspomniano także o utworzeniu na
rodowych i regionalnych ośrodków doku-
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mentacji, a także specjalnych ośrodków 
badających rozwój systemu i metod ko
munikowania masowego w krajach Trze
ciego Świata. (AWZ 1975 nr 12 s. 14—16) gs 
ARGENTYNA. Rząd zabronił masowym 
środkom przekazu korzystać z materia
łów dotyczących Argentyny, a pochodzą
cych z agencji zagranicznych. Dekret na
rzuca przedstawicielstwom obcych agen
cji w kraju konieczność rejestracji z po
daniem źródeł, charakteru działalności, 
statutu prawnego, bazy finansowej, struk
tury kierownictwa oraz wymienienie nazw 
organizacji, z którymi współpracują. W 
wypadku naruszenia tych przepisów od
działy poszczególnych agencji mogą zo
stać zamknięte czasowo lub beztermino
wo. (Zurnalist 1975 nr 10 s. 61) zl 
FRANCJA. „Produkcja i rola gazety re
gionalnej" to tytuł materiałów technicz
nych i dokumentalnych przygotowanych 
w Tours, przeznaczonych dla szkół, jeśli 
zgłoszą zapotrzebowanie. Całość składa się 
z 86 diapozytywów, wyboru haseł (infor
macje, proces produkcji, ogólna historia 
i ekonomia informacji i prasy pisanej), 
not bibliograficznych i materiałów pomoc
niczych (depesze agencyjne, klisze, taśmy 
perforowane, odlewy w ołowiu, szpalty 
korektorskie itp.) (Interstages 1975 nr 107 
s. 37) zl 

IRAK. 15 czerwca wyznacza rocznicę uka
zania się pierwszego dziennika w Bagda
dzie w 1869 r. Ustanowiony pod tą datą 
„Dzień prasy irackiej" obchodzono w ub. 

roku serią inicjatyw organizowanych w 
całym kraju. M. in. Bagdad Observer 
dziennik polityczny stolicy publikowany 
w języku angielskim, przeprowadził z tej 
okazji serię wywiadów z niektórymi dzien
nikarzami na temat roli obecnej prasy 
w Iraku. (JD 1975 nr 10 s. 6) dkn 

RFN. Władze miejskie Dusseldorfu odmó
wiły oddania do dyspozycji Niemieckiej 
Partii Komunistycznej terytorium po obu 
stronach Renu na przeprowadzenie dorocz
nego święta Unsere Zeit. Podobnie po
stąpiły inne miasta, m. in.: Essen, Ham
burg, Kolonia, Brema, Frankfurt n. Me
nem. Członkowie Prezydium NPK i re
dakcji gazety uznali to za próbę bojkotu 
święta Unsere Zeit — kierowaną central
nie. Potępili oni antykomunistyczną samo
wolę władz świadczącą o dyskryminacji 
partii, która posiada bogatą tradycję W 
niemieckim ruchu robotniczym. (AWZ 1975 
nr 12 s. 8) gs 

WATYKAN. Cenzura kościelna stworzyła 
nowy system klasyfikacji filmów w miej
sce norm poprzednich, o wiele mniej zróż
nicowanych. Istnieją teraz 4 kategorie 
główne: „do przyjęcia", „zalecane", „wąt
pliwe", ,,nie do przyjęcia" oraz subkate-
gorie: „proste", „trudne", „dwuznaczne", 
„wulgarne" i „nieprzyzwoite". 

Tylko pierwsze dwie grupy podstawo
we mogą otrzymać literę F lub A, które 
kwalifikują film do oglądania — w pierw
szym wypadku przez rodzinę, w drugim 
przez młodzież. (Interstages 1975 nr 107 
s. 30) zl 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCXXXXXXXXXXXXXXXX) 

WYJAŚNIENIE 

W numerze 65 Zeszytów Prasoznawczych na stronie 34 w artykule Z. Nęc-
kiego i Z. Sobieckiego pt. „Preferencje koloru, formatu i ilustracyjności 
w dziennikach" zostały niewłaściwie określone wymiary niektórych forma
tów, gazet. W badaniach stosowano bowiem faktycznie kolumny reprezentu
jące 5 typów formatów zgodnych z Polską Normą 72/P-55020: 

Symbol PN 

A 2 

X 2 

Z 2 

A 3 

X 3 

Wymiar str. w mm 

420X594 

375X550 

315X470 

297X420 

275X375 

Przykład gazety 
stosującej 

Trybuna Ludu 

Życie Warszawy 

Dziennik Polski 

Express Ilustrowany 

Echo Dnia 

Ponadto Polska Norma przewiduje format oznaczony symbolem Y 2 — 
355X510 mm (Express Wieczorny). Polska Norma dopuszcza odchylenie od 
tych wymiarów w granicach ± 2 mm. W praktyce odchylenia te są większe 
(np. wysokość strony Trybuny Ludu wg „Inforatora RSW Prasa 1972" wy
nosi nie 594, ale 600 mm). Odchylenia egzemplarzy gazet użytych w bada
niach nie przekraczały ± 8 mm. 



РЕЗЮМЕ 

20-летие Центра печатоведческих исследований 

В 1956 году — по инициативе группы журналистов и издателей печа
ти был основан в Кракове Центр печатоведческих исследований — обще
польское отраслевое научное учреждение Главного правления Рабочего 
издательского кооператива „Праса-Ксионжка-Рух". Центр поддерживает 
и постоянно развивает оживленное международное сотрудничество с брат
скими учреждениями по исследованию печати в социалР1стических стра
нах и в рамках Международной ассоциации по изучению и исследованиям 
в области информации (AIERI/IAMCR). 

Результаты работ ЦПИ публикуются в виде многотиражных отчетов, 
отпечатанных на гектографе „Материалов ЦПИ" (30 выпусков), книжных 
серий „Библиотеки ведзы о прасе" (28 томов), „Библиотеки дзенникажа" 
(6 томов), а такясе многочисленных статей на страницах журнала Зешиты 
праеознавче. 

Настоящий выпуск журнала, печатающийся накануне 20-летия Центра 
печатоведческих исследований, особо насыщен работами его сотрудников 
и результатами исследований. Выпуск открывается работами ученого се
кретаря ЦПИ — Т. Г о б а н а - К л а с а и директора Центра — доцента 
В. П и с а р е к а . Эмпирическое направление представляют отчеты заве
дующего общепольской сетью анкетеров 3. Б а й к и и заведующего Ла
бораторией по исследованию отправителя печати — Б. Г а р л и ц к о г о . 
В отделе дискуссий публикуются рассуждения о жанре фельетона, напи
санные соавтором исрледований по этому вопросу, А. Р о п о й, а в отделе 
„Материалы" — интересное исследование одного из младших сотрудников 
Центра С. Н о в и ц к о г о , посвященное общественным представлениям 
о профессии журналиста. Выпуск закрывается обзором текущей деятель
ности Центра печатоведческих исследований в 1975 году. (Заметка редак
ции) 

Томаш Г о б а н - К л а с : Практическая пригодность печатоведческих ис
следований 

Наука о печати (в настоящее время также о радио и телевидении) — 
одна из общественных дисциплин, возникших в ответ на общественный 
спрос. Поэтому вопрос о практической^ пригодности знаний в этой области 
следует считать одной из основных проблем этой научной дисциплины. 

Наиболее распространенную и признанную самой лучшей как теоре
тиками, так практиками, модель соотношений наука — практика можно 
определить как директивную, так как она опирается на два постулата: 
а) общественная практика должна пользоваться научно обоснованными 
практическими директивами; б) наука должна выдвигать такие директивы. 
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Принято считать, что практическая директива — что высказывание, указы
вающее пути, ведущие к данной цели. Однако, директивная модель, несмотря 
на свою простому и кажущуюся очевидность, непригодна для применения 
научных знаний в общественной сфере, так как она допускает слишком 
упрощенное видение как науки, так и практики. Лучшим доказательством 
ее несовершенства является факт, что, как вытекает из исследований 
по применению социологии в общественной практике, просто нет каких-
либо практических указаний, непосредственно вытекающих из каких-то 
социологических теорий. То нее самое можно сказать о науке о печати. 

В статье предлагается другая модель соотношения „наука — практи
ка", получившая здесь название партнерской. Согласно этой модели, прак
тическое значение имеют не только практические директивы (составляе
мые по указаниям директивной модели), но и всякого рода описательные 
высказывания — как исторические обобщения, так и отдельные, единич
ные высказывания (предложения). Предполагается также, что задача 
науки — предоставлять возможность лучше ориентироваться в окружа
ющем мире, что являет собой одно из условий совершенствования дея
тельности человека. Все то, что облегчает эту ориентировку, имеет прак
тическое значение. По партнерской модели исследователь и практик счита
ются партнерами в процессе преобразования действительности при соот
ветствующем разделении задач, ответственности, квалификаций и т. п., 
причем успех этого процесса зависит от умения гармонически сотрудни
чать. Вместо линейной схемы: теория — директивы — практика, партнер
ская модель предлагает спиралеобразную: от практики к теории и обрат
но к усовершенствованной практике, — согласно с известным тезисом 
В. И. Ленина. 

Принципы партнерской модели, без употребления этого термина, были 
разработаны И. Тетелевской, считавшей науку о печати технологией, име
ющей практическое направление. Разработанная ею концепция явилась 
результатом опыта и работ руководимого ею Центра печатоведческих ис
следований в Кракове, где творчески развивается доныне. В Центре счи
тается, что главная задача науки о печати — предоставлять научные 
основания для совершенствования социалистической политики в области 
печати. Ее потребностями в области информации определяется темати
ческая структура научноисследовательской деятельности науки о печати. 
Приспособление исследований к этим потребностям следует считать пред
варительным условием применения науки в практике. 

В отличие от директивной модели, рекомендующей воздействовать на 
общественную действительность прямым образом согласно определенным 
директивам и считающей, что популяризация результатов исследований не 
имеет практического значения, партнерская модель придает больщое зна
чение распространению достижений науки о печати в широких кругах 
практиков газетно-издательского дела, считая это орудием преобразования 
общественной действительности. Исходным пунктом является здесь из
вестный тезис Маркса, гласящий, что „и теория становится материальной 
силой, если увлекает за собой массы". 

Статья завершается представлением информационных потребностей 
практиков различных категорий (политических диспонентов, издателей, 
журналистов), а также рядом постулатов по адресу практиков и научных 
работников, цель которых — усовершенствовать реализацию принципов 
партнерской модели. (Резюме автора) 

Валерий П и с а р е к : Пресса, радио, телевидение: разделение функций 

Проблема разделения функций между тремя основными средствами 
массовой коммуникации рассматривается в статье на широком фоне опыта 
в разных странах, с учетом результатов как польских, ,так и зарубежных 
исследований по 1) использованию и восприятию публикой прессы, радио 
и телевидения, 2) естественным свойстам каждого из этих средств, 
3) содержанию газет, журналов, программ радио и телевидения. 
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Все средства массовой коммуникации представляют собой в социали
стической стране единую субсистему, теснейшим образом связанную с дру
гими субсистемами в пределах системы всего общества. Исправность этой 
субсистемы в значительной мере зависит от дружного сотрудничества от
дельных ее элементов. Действия, направленные на совершенствование этой 
исправности должны опираться на: 1) знании общественной среды, в ко
торой действуют и будут действовать пресса, радио и телевидение, 2) це
лях деятельности, 3) знании того, как до сих пор функционирует система 
массовой коммуникации в обществе, 4) планах развития этой системы. 
Программа соответствующего разделения функций между отдельные эле
менты системы, т. е. между прессу, радио и телевидение, являет собой 
неотъемлемую часть плана ее развития. Исследования в области прессы, 
радио и телевидения приносят ряд существенных данных, необходимых 
для разработки оптимального плана. (Резюме автора) 

Збигнев Б а й к а : Чтение прессы в рабочей среде 

Настоящая статья публикуется 18 лет после появления на страницах 
журнала Праса вспулчесна и давна (предшественника журнала Зешиты 
прасознавче) работы Владислава Кобылянского „Краковский рабочий 
и печать", представлявшей собой первое научное исследование чтения 
прессы в рабочей среде. В последующие годы публиковалось много раз
личных работ, однако почти все они рассматривали этот вопрос лишь на 
втором плане и описывали его неполным образом. В общепольских масшта
бах данная тема была разработана в 1974 году, когда Центром печатовед-
ческих исследований в Кракове были проведены исследования, охватив-
щие собой около 10 тысяч человек в возрасте от 14 лет. Рабочие состав
ляли почти 20% опрошенных. 

Собранные высказывания показали, что популярность прессы, радио 
и телевидения среди рабочих соответствует, в основном, средним показа
телям по стране, немного слабее — систематическое пользование этими 
средствами. Постоянно читает прессу около 61% рабочих (население Поль
ши в делом — 65%), слушает радио 27% (население Польши в целом — 
ЗГ°/о), смотрит телевизор 45% (население Польши в целом — 46%). Ра
бочие читают в среднем меньше заглавий в пересчете на одного человека, 
кроме того список читаемых ими газет и журналов не очень разнообразен. 

Из газет рабочие чаще всего читают местные партийные и вечерние 
газеты, причем эти последние наиболее популярны среди рабочих в круп
ных городских центрах и все чаще читаются так называемыми крестяно-
рабочими. 

Что ж е касается тематики, то оказывается, что рабочие интересуются 
более узкой группой проблем (чем население Польши в целом), находя
щих свое отражение на страницах печати, зато более интенсивным обра
зом и прежде всего такими как: занятость, заработная плата и заработки, 
спортивная, сенсационная и развлекательная. Интересующую их тематику 
рабочие предпочитают получать в краткой, сжатой форме, хотя некоторые из 
них проявляют также заинтересованность снабженным комментарием мате
риалом, репортажем, советами редакции и ответами на письма читателей. 
Относительно геополитических критериев, то заинтересованность рабочих 
наиболее ярко проявляется по отношению к общепольским вопросам, сла
бее — к местным и зарубежным. 

Среди факторов, влияющих на читательскую активность рабочих, сле
дует прежде всего указать на: а) образование, б) возраст, в) среду, г) пол! 
Самым значимым фактором является образование (несмотря на то, что 
в рассматриваемой группе, как правило, нет лиц с образованием выше 
полного среднего): чем вь|ше образование, тем больше и читательская 
активность; также возраст влияет на читательскую активность — чем 
старше рабочий, тем меньше его активность в области восприятия прессы. 
Влияние среды обычно проявляется как результат действия нескольких 
факторов, например, проживание в деревне связано с более низким 
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образованием, однородным характером группы в отношении пола (почти 
70'°/о рабочих, проживающих в деревне, это мужчины), в среднем более 
низкими заработками и объективно более плохими возможностями непо
средственно покупать прессу. 

Другие факторы не играют более существенной роли. Их действие не 
имеет самостоятельного характера; скорее всего они лишь пополняют 
основные факторы читательнской активности. (Резюме автора) 

Болеслав Г а р л и ц к и й : Эффекты зарубежных поездок »журналистов 

Основным результатом зарубежных поездок журналистов являются их 
корреспонденции. Исследование содержания этих корреспонденции в 15 
центральных и местных газетах показало, что 49% этих сообщений, на
печатанных в 1974 году, касалось капиталистических стран, 4Р/о — со
циалистических и 10'п/о — развивающихся стран. Внимание авторов при
влекали только некоторые страны (ГДР, СССР, Чехословакия, ФРГ, Сое
диненные Штаты, Великобритания, Марокко, Иран, Ирак, Кувейт), причем 
главным образом давалось общее описание страны, его столицы либо 
более курпных городов. В корреспонденциях обходилась молчанием про
блематика небольших городов и провинции, столь характерная для не
которых стран. Предметом описания были прежде всего вопросы эконо
мики, политики, а также спорта; сравнительно мало занимались общест
венными вопросами, наукой и просвещением. Слишком часто предмет за
интересованности журналистов представляли материальные объекты (зда
ния, достопримечательности); слишком мало внимания уделялось отдель
ным общественным и профессиональным средам, которые весьма неравно
мерным образом отражались в описаниях. Это отсутствие конкретности 
в описаниях приводило к тому, что представляемые картины имели очень 
мало общего с действительным расслоением и общественными структура
ми в тех странах, в которых побывал журналист. Привлекал внимание 
также факт, что третья часть совершивших поездки журналистов не вы
ражала своего мнения относительно явлений, с которыми им приходилось 
иметь дело, только одна пятнадцатая делала какие-то критические за
мечания и выводы. Как показали исследования, письменные эффекты 
в значительной мере зависят от психофизических черт авторов, от их 
опыта и профессиональной подготовки. Намного лучше результаты поез
док оказываются у журналистов с продолжительным стажем, с опреде
ленной в редакции специализацией, хорошо владеющих иностранными 
языками известными в посещаемых ими странах. Глз'бина подхода к теме, 
острота взглядах на выступающие в этих странах проблемы растут со
ответственно стажу и возрасту — до определенной границы, — а также 
в зависимости от продолжительности поездки (минимум — 2 недели) и ко
личества приобретенных заранее знаний о данной стране (редакционная 
специализация). (Резюме автора) 

Тереса Л и с и ц к а я : Региональные отделы газетно-журнальной доку
ментации (Основные принципы огранизации библиотеки) 

Возникновение в различных районах Польши отделов газетно-журналь
ной документации свидетельствует о необходимости создания единой до-
кументационной службы для потребностей прессы. В настоящей статье, 
являющейся частью более крупной работы — проекта деятельности и обо
рудования отдела документации при Краковском издательстве печати, 
обсуждаются основные принципы составления настольного собрания книг, 
как части информационных источников для прессы. Главный принцип 
подбора — собирание публикаций, служащих быстрому предоставлению 
фактографической информации, относящейся к приведению даты, числа, 
фамилии или должности, названия местности и т. п. или справок словар-
но-энциклопедического характера. 
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После практических замечаний относительно актуальности и отбора ма
териала, подробно обсуждаются отдельные части собрания книг, как то: 
энциклопедии, предметные словари, биографические, статистические изда
ния, словари — с делением на толковые словари польского язы
ка и иноязычные, справочники и руководства, картографические из
дания, библиографии — субъектные и предметные, различные документы 
изведение было зачислено единогласно экспертами л этому жанру. Это 
произведений и в признании их фельетонами. Лишь каждое седьмое про-
общественной жизни (календари, рекламные листовки, театральные про
граммы, каталоги выставок, прейскуранты, отчеты, многотиражные ма
териалы и т. п.). 

В работе учитываются как польские, так и зарубежные издания, опу
бликованные до 1974 года включительно. Рассматривая в общих чертах 
отдельные группы изданий, автор дает практические указания относи
тельно возможности их приобретения, способов их распределения в зави
симости от их пригодности для работников прессы в Польше. Работа 
имеет инструктажный характер: к ней прилагаются списки соответству
ющих польских и зарубежных изданий (в выборе) указьгаающие, что 
следует собирать в отделе документации для того, чтобы справка была 
быстрой, полной и добросовестной. (Резюме автора) 

Збигнев Т е м п с к и й : Внутри редакционного коллектива 

Автор задумывается над выбором самой выгодной для редакции фор
мальной структуры контактов, над задачами руководителя коллектива 
по оптимализации внутриредакционных организационных связей. 

Чем исправнее организационная структура, тем успешнее являет 
деятельность отдельных частей редакции. Главная задача в этой обла
сти заключается в соблюдении на всех ее ступенях золотой серединки 
между крайними возможностями: недостатком и излишком связей. Весьма 
существенную роль играет руководство редакцией, многое зависит от его 
умения действовать. Автор анализирует указания науки об организации 
труда для руководителей коллективов и констатирует их полную при
годность для редакций. 

Обсуждая затем неформальные связи в коллективах, автор указывает 
на распространенное отсутствие внутренней информации. Редакционые 
планы, изменения в личном составе, повышения по службе, премии, гра
фик работ по печатанию издания, отпуски, решения редколлегии, оценка 
материалов и т. п. — все эти вопросы не могут быть тайной для коллек
тива. Хорошая, двусторонняя система внутренней информации необходима. 

В заключительной части статьи автор высказывается за облегчением 
личных контактов между сотрудниками редакции, за стремлением к соз
данию эмоциональных связей: дружбы, а также соревнования, для того, 
чтобы в конечном счете добиться лучших результатов работы. (Резюме 
редакции) 

Адам Р о п а : В поисках сути фельетона 

Проводившиеся Центром печатоведческих исследований в Кракове ра
боты по фельетону показали значительные различия в оценке отдельных 
произведений и в признании их фельетонами. Лишь каждое седмое про
изведение было зачислено единогласно экспертами к этому жанру. Это 
свидетельствует о неустойчивости жанрового сознания в этой области. 
Можно также оспаривать существующие до сих пор дефиниции жанра 
фельетона из-за их неопределенности и нечеткости. На основании про
веденных анализов предлагается новое толкование фельетона как иерар
хической структуры на верхушке которой находится рассказчик (при
знанный основным показателем этого жанра), затем — ниже — стилисти-
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ческие и композиционные черты, на самой же низкой ступени такие чер
ты как легкость, юмор, привлекательность, сжатость. Необходим новый 
методологический подход к исследованиям в области фельетона и распро
странение анализов на новые проблемы. Прежде всего следует с помощью 
этих же исследовательских средств проанализировать родственные жанры 
(рецензию, очерк, комментарий), а также изучить вопросы, связанные 
с местом и функционированием фельетона в печати. (Резюме автора) 

В. А. Ш а н д р а : Социально-психологические факторы в творчестве 
журналиста 

Небывалый в истории динамизм общественной жизни, стремительный 
темп научно-технического прогресса, быстрое духовное развитие членов 
социалистического общества, возрастающая сложность их потербностей, 
интересов — все это обусловливает сегодня новые требования к журна
листике. В этой связи закономерно обострился научный интерес к лич
ностным параметрам продуктивно-творческой деятельности работников 
массовых средств информации и пропаганды. 

В статье сделана попытка заострить внимание на дальнейшем изучении 
социально-психологического аспекта журналистского творчества. 

Какие проблемы здесь наиболее актуальные? 
Это, прежде всего, познание того социально-психологического микро

климата, тех оптимально благоприятных средовых условий, которые бы 
позволяли каждому журналисту максимально раскрыть свои творческие 
способности, все лучшие личные качества. 

Естественно, эта задача предполагает осмысление соотношения индиви
дуального и коллективного факторов в творческом процессе производства 
газеты, рационального использования таким путем творческого потенциала 
редакционного коллектива. 

Крайне целесообразным представляется и изучение психологических 
особенностей, всех аспектов мастерства самобытных советских публицис
тов и зарубежной коммунистической печати, которые отличаются своим, 
индивидуально неповторимым почерком. Речь идет об исследовании при
роды таких черт творческого публициста, журналиста, как оригиналь
ность абстрактного мышления, обусловленная научной компетентностью; 
личностные и объективные мотивационные параметры в творчестве; диа
лектика эмоционального и рационального в творческом процессе; соотно
шение универсализма и специализации в журналистской практике; ком
муникативные способности автора и т. д. Особо пристального изучения 
заслуживают методологические параметры мировоззрения, принципа пар
тийности в творчестве журналиста. 

Важны также изучение традиций и новаторства в журналистике, поиск 
научно обоснованных путей вытравливания психологии устаревших мето
дов и форм и утверждения новых приемов творчества, новых форм орга
низации труда в редакционных коллективах. 

Таковы некоторые из наиболее перспективных направлений изучения 
творческих резервов публицистики, журналистского мастерства в социаль
но-психологическом аспекте. (Резюме автора) 

Збигнев К л е й н : Болгарская журналистика в развитии (II) 

В первой части обширной статьи (опубликованной в предыдущем вы
пуске) многолетний корреспондент польской печати в Софии представил 
историю, современное состояние и направления развития прессы в Бол
гарии. Теперь он представляет болгарское радио — до недавних пор главное 
в этой стране средство передачи, интересные достижения в области про
водного радиовещания (радиоузлы), а также телевидение — прежде всего 
ее программную структуру и перспективы дальнейшего распространения. 
(Заметка редакции) 
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Шелтоя А. Г у н а р а т н е : Зарубежные известия в прессе Малайзии 

Автор, преподаватель коммуникации университета Сент Малайзия в Пе-
нанге, представляет результаты анализа содержания местной прессы, 
проведенного под его руководством студентами Высших журналистских 
курсов. 

В Малайзии, население которой составляет 9 миллионов человек, из
дается 19 газет — восемь на китайском языке, 4 — английском, 3 — ма
лайском и по 2 — на тамильском и пенджабском. Результаты исследова
ний подтвердили гипотезу, что эта пресса много места посвящает известиям 
из-за рубежа, отводя для них почти половину всей поверхности, посвя
щенной информации. Больше всего внимания уделяется сообщениям из 
Азии и Океании, меньше всего — из Африки. Сравнительно много сооб
щений катается Соединенных Штатов. Газеты Малайзии пользуются глав
ным образом наборами материалов Агентства Рейтера, затем — Ассошиэй
тед пресс и Юнайтед пресс интернейшнл (США). Большинство газет поль
зуется также материалами отечественного Информационного агентства 
Бернама и французского Ажанс франс пресс. (Резюме редакции) 



SUMMARY 

20 Years of the Press Research Centre 

In 1956 — at the suggestion of a group of journalists and press publish
ers — was founded in Cracow an institution named the Press Research Centre. 
The Centre has been since that time acting as a national branch-istitute of 
the Executive Board of RSW „Prasa-Książka-Ruch". It also develops within 
the framework of AIERI IAMCR an active international cooperation with the 
press research institutions in Socialist countries. 

The results of research studies are published in duplicated reports, Xerox-
copied „OBP Materials" (30 issues), book series of the „Library of the Know
ledge of Press" (28 volumes) and of the „Journalist's Library" (6 volumes), 
as well as in many articles appearing in the columns of the quarterly 
Zeszyty Prasoznawcze. 

This issue published on the eve of the 20-years' anniversary is particularly 
rich in materials coming from the workers of the Centre or constituting the 
results of research studies conducted at the Centre. It opens with treatises 
of the Scientific Secretary of the Centre Dr. T. G o b a n - K l a s and of the 
Director of the Centre Ass. Prof. W. P i s a r e k . Empiric trend is represented 
by the reports of the Head of the national network of pollsters Z. B a j k a 
M. A. and the Head of the Department of Studies on Press Sponsor, 
Dr. B. G a r 1 i с ki. In a column devoted to discussions appears a reflection 
on the feuilleton genre written by a co-author of the studies on that subject 
A. Ropa M. A., and in the column „Materials" one can find an interesting 
survey of one of the youngest workers of the Centre, S. N o w i c k i M. A., 
on the subject of the social image of the journalist's profession. Finally, 
a chronicle of the Centre's activities gives the reader an idea of what has been 
accomplished in the year 1975. (Editorial note). 

Tomasz G o b a n - K l a s : Practical Utility of the Press Research Studies 

The knowledge of the press (nowadays also of the radio and TV) belongs 
to those discipilines of social sciences which had originated on social demand. 
Hence the problem of practical application of the press research knowledge 
should be considered as an essential problem of that discipline. 

A most frequently met model of relations science-practice, which is ac
cepted as the best by both theoreticians and social practicians, can be defined 
as a directive one. It is based on two following postulates: a) social practice 
should use practical directives, scientifically justified; b) science should pro
vide -such directives. It is assumed that a practical directive is a statement 
showing the ways to achieve a given aim. A directive model cannot be used, 
however, despite its simplicity and seeming obviousness, to develop the appli
cations of scientific knowledge in social field, for it assumes a too simplified 
view of both the science and the practice. The best proof of its imperfection 
is the fact that, as it has been shown by the studies on the appliance of so
ciology in social practice, there are simply no practical recommendations di-

14 — Zeszyty Prasoznawcze 
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rectly resulting from some sociological theories. The same can be said of the 
press research knowledge. 

The Author proposes in his article a different model of the relation „scien
ce-practice". He calls it a partnership model an assumes that a practical value 
have not only the practical directives (constructed according to the directives 
of a directive model) but also descriptive sentences of various kind, both the 
historical generalizations and the individual sentences. He also assumes that 
the science's task is to provide a better orientation in the surrounding world, 
which is one of the conditions to improve man's activities. All this what fa
cilitates that orientation has a practical value. The partnership model treats 
both the researcher and the practician as partners in the process of trans
forming the reality. In that process there appears a division of tasks, respon
sibilities, qualifications, etc, but the success of the process depends on the 
partners ability to cooperate in harmony. In the place of a linear scheme: 
„theory — directives — practice", the partnership model proposes a spiral 
scheme: from practice to theory and back to a better practice. 

The principles of partnership model, without the use of that definition, 
were developed in I. Tetelow-ska's conception of practising the press research 
as a practically oriented technology. Her conception originated from the ex
perience of the Press Research Centre in Cracow — directed by her — and 
has been further constructively developed. The Centre assumes now that the 
chief task of the press research ^s to provide a scientific framework for im
proving the Socialist press policy. Its informative requirements define the 
thematic structure of the scientific activities of press research. The adapta
tion of research to those requirements should be considered a preliminary 
conditiom for applying the science in practice. 

Contrary to a directive model which recommended influencing the social 
reality directly with the help of means indicated by directives and assumed 
that the popularization of press research knowledge has no practical value, 
the partnership model attributes much significance to the popularization of 
press research knowledge among broad circles of press practicians acknowled
ging it as an instrument for transformig the social reality. A point of refe
rence is here a wel known thesis of Karl Marx, that „the theory too becomes 
a material power, since it carries away the masses". 

The article closes with a presentation of informative requirements of the 
various categories of press practicians (political sponsors, publishers and jour
nalists), and a formulation of postulates addressed to practicians and resear
ches to bring about a better realization of the partnership model assumptions. 
(Summary by the Author). 

Walery P i s a r e k : Press, Radio, Television; Division of Labour 

The problem of the division of labour among the three chief channels of 
mass communication has been discussed in this article against a broad back
ground of experience thus far gained in various countries and the results of 
Polish ad foreign research studies on 1) utilization of the press, radio and 
television by their recipients; 2) natural properties of each of those channels; 
3) content of the dailies, periodicals and radio-television programs. 

In a Socialist country all mass communication media constitute one sub
system closely associated with other subsystems within a framework of the 
whole society. The efficiency of that subsystem depends to a great extent on 
harmonious cooperation between individual elements of the subsystem. Ac
tions aimed at achieving the optimum efficiency of that subsystem should be 
based on 1) knowledge of the social environment in which the press, radio 
ad television operate today and will operate tomorrow; 2) the goals of ope
rations; 3) knowledge of the present functioning of mass communication system 
on the society; 4) development plan of that system. The program of a proper 
division of labour among individual elements of that system i. e. the press, 
radio and television constitutes an integral part of its development. Research 
studies on the press, radio and television provide essential data necessary to 
work out the best plan. (Summary by the Author). 
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Zbigniew B a j k a : The Press Readership Among Workers 

This article appears 18 years after the publication in the columns of Prasa 
Współczesna i Dawna (The Contemporary and Old Press) — a predecessor of 
Zeszyty Prasoznawcze — of a study by Władysław Kobylański „Cracow 
Worker and the Press", which was the first press research elaboration dis
cussing the press readership in that environment. The following years brought 
many different elaborations, but in almost all of them the press reception 
was treated as a matter of secondary importance and described fragmentarily. 
In the scale of the whole country the subject had been undertaken in 1974 
when the Press Research Centre in Cracow made a national survey, which 
comprised ab. 10 thousand people in the age above 14 years. Almost 20% 
of respondents were the workers. 

The survey showed that in general the range of press, radio and TV is, 
among the workers, more or less similar to the all-Polish average. On the 
other hand they do not use those media as systematically as the other groups. 
The press is read by ab. 61% of workers (the all-Polish figure is 65°/o), the 
radio broadcasts are listened to by 27°/o (all-Polish figure is 31), and the TV 
programs are watched by 45'%> (all-Polish figure — 46°/o). The workers also 
read a lesser number of titles (per one person) and besides the list of papers 
and periodicals they read is not much varied. 

In the dailies' group they most often read local party newspapers and 
afternoon papers. The latter are most popular among city workers and are 
more and more frequently read by so called farmer-workers. 

As regards the thematic interests it can be said that workers are interested 
in a narrower group of problems reflected in the columns of the press, but 
on the other hand show a more intensive concern for some, particularly such 
as employment, wages, sports, sensations and entertainement. They mostly 
favour concise and short forms, although some say they are also interested in 
materials with comments, reportages, jeuo^Tpa advises and replies to the 
reader's letters. On the account of geopolitical criteria the workers display 
greatest interest for all-Polish problems, lesser for local and foreign affairs. 

Among the factors conditioning the readership activity of workers the chief 
part play: a) education; b) age; c) sex. Education is the most important factor, 
although in the group investigated were in general no persons with en edu
cation higher than secondary. The higher the education, the greater the activity. 
Age was almost equally important. Older persons showed less activity. En
vironmental conditionings are mostly a resultant of the action of several fac
tors. For instance one's residence in the country is associated with lower 
education, homogeneous character of the group on account of the sex (almost 
70% of the workers living in the country are men), mostly lower wages and 
Objectively smaller chances of finding a job. 

Other factors do not play a significant role, their influence is not of an 
independent character and only supplements the basic conditionings of the 
readership activity. (Summary by the Author). 

Bolesław G a r l i c k i : The Effects of the Journalists' Trips Abroad 

An essential effect of the trips abroad are the journalists' correspondences. 
A survey concerning the content of those correspondences which were publish
ed in 15 central and local papers showed that 49% of them (which appeared 
in 1974) related to capitalist countries, 41% to Socialist countries and 10% 
to the third world countries. The authors' interest focused on only some 
countries (German Democratic Republic, the Soviet Union, Czechoslovakia, 
Federal Republic of Germany. United States, Great Britain. Morocco. Iran, 
Iraq and Kuweit). The visited country was described chiefly in general, most 
often its capital, bigger towns. The problems of small towns, as well as those 
of the country, areas outside of the bigger towns etc — so much characteristic 
for some countries — were often ignored. The subject of reports were chiefly 
economic matters, politics and sport. Relatively little attention was paid to 
social problems, culture and education. Much too often as an object of interest 
predominated the material objects (constructions, relics of the past) and toe 
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little was said of the individual social and professional groups which were 
described in a very uneven manner. This very general way of writing made 
that the image presented had very little in common with reflecting real social 
strata and structures of the countries visited by the journalists. It was also 
found that one-third of the journalists who made trips abroad expressed no 
opinions at all as regards the phenomena they encountered, and that only 
one-fiftienth presented critical opinions. The survey showed that the effects 
in writing depended to a great extent on psychophysical features of the 
authors, on their professional background and experience. Much better results 
were achieved by experienced journalists, specializing in this or the other 
field, who could speak well the languages known to the people living in the 
counties they visited. The correctness of approach to the subject and sharp
ness of the analysis of problems encountered increase with experience and 
age — to a certain limit — and with the amount of time spent abroad (mi
nimum 2 weeks). A prior knowledge of the problems of the country to be 
visited (from the point of view of specialization) plays also quite an important 
p a r t (Summary by the Author). 

Teresa L i s i c k a : Regional Divisions of the Press Documentation (Basic 
principles of organizing a library) 

The divisions of press documentation founded recently in various regions 
of Poland require calling into being of a uniform system of press document
ation services. The article, which is a part of a bigger elaboration — of 
a project of fitting-out and operating of the Documentation Division at the 
Krakowskie Wydawnictwo Prasowe, discusses the basic principles of collecting 
publications which are to serve as sources for the press. The chief principle 
is selecting the publications useful for giving a quick factographic information 
summing up to date figure, name or function of a person, name of a place 
etc. or of an information of a vocabulary-encyclopaedic type. 

Having made practical remarks concerning topicality and selection of items, 
the Authoress discusses in detail the individual parts of the library such as: 
encyclopaedias, vocabularies, biographic publications, dictionaries — divided 
into Polish and foreign, guides and informative publications, cartographic 
publications, bibliographies divided into objective and subjective, as well as 
different documents of social life (calendars, advertizing leaflets and prints, 
theatre programs, catalogues of exhibitions, price lists, reports, duplicated 
materials, etc.). 

The elaboration takes into account the Polish and foreign publications 
which appeared before and in the year 1974. Discussing individual groups of 
publications the Authoress gives practical advices as regards their purchase 
and classification from the point of view of their utility for the Polish press. 
The publication has the character of an instruction. This is among others 
expressed by the enclosed lists of appropriate Polish and foreign publications, 
telling what should be collected at the Documentation Centre in order to 
provide a quick, complete and reliable information. (Summary by the Author
ess). 

Zbigniew T e m p s к i: Inside of the Editorial Staff 

The Author reflects on the choice of the most appropriate formal structure 
of liaison, on the tasks of the head of the staff in organizing the work in the 
most efficient way. 

The better is the organizational structure the better are the results of in
dividual divisions of the paper. The key problem consists here in preserving 
on all levels of that structure of a golden mean between extreme possibilities: 
paresis and overgrowth of liaison. A significant role falls to the heads of the 
staff, a great deal depends on how they will perform their work. The Author 
analyses the indications of the science as regards the organization of the 
heads' of staff work and afirms the usability of those indications also in 
reference to the editorial staff. 
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Discussing next some informal connections within the staffs, the Author 
points at the commoness of the phenomenon of the lack of iside information. 
Editorial plans, personal changes, promotions, bonuses, timetables, leaves, 
decisions of the editorial board, fees, etc. — these are all the matters which 
cannot remain a secret to the staff. A good two-way system of inside infor
mation is a necessity. 

In the final part of his article the Author stresses the importance of facili
tating personal contacts among the members of the staff, of profiting from 
emotional relations — friendship as well as competition, for the purpose of 
achieving better results in work. (Editorial Summary). 

Adam R o p a : In Search of the Essence of Feuilleton 

The research made at the Press Research Centre on the feuilleton showed 
a considerable divergence in the opinions what items should be considered 
as feuilletons. Only every seventh item was unanimously classified by the 
experts to that genre. This proves that the consciousness of that genre is still 
unsteadfast. The present definitions of the feuilleton genre can be also quest
ioned because of their vagueness. On the basis of the analyses made a new 
comprehension of the feuilleton has been suggested, namely that of resembling 
a hierarchic structure at the top of which stands the narrator (recognized as 
a basic discrimitant of that genre); at a lower level one finds stylistic and 
compositional features, and at the lowest such features as lightness ,wit, at
tractiveness, briefness. A new methodological approach to the studies on the 
feuilleton, as well as a broadening of the analyses, are a necessity. First of 
all, with the help of the same research instruments, should- be analysed the re
lated genres (review, essay, commentary). Also included in research should be 
the problems associated with the position and functioning of the feuilleton 
in the press. (Summary by the Author). 

Valentin A. S h a n d r a: Socio-Psychological Factors in Journalistic Work 

Unprecedented dynamism of social life, quick progress in science and tech
nology, intellectual development of the people in a Socialist society, growing 
complexity of their needs and interests — all this sets new tasks for journa
lism. In connection with this the science became more interested in the in
dividual parameters of the productive activity of the workers of mass commu
nication media and propaganda. 

The article of the Head of the Department of Theory and Practice of the 
Press at the University in Svyerdlovsk is an endeavour to focus the attention 
on further research on socio-psychological aspect of journalistic work. Which 
problems seem to be here most pressing? 

First of all there is a problem of getting oneself acquinted with a socio-
psychological climate, with asquainting oneself with the favourable environ
mental conditions which would help a journalist to come out with all his 
creative talents and skills. 

In reality this task requires some consideration to be paid to mutual cond
itionings of Individual and group factors in a creative process of making 
a paper, to rational usage of the potential of the editorial collective. 

Very purposeful would be also a research on the psychological specificity 
of all the aspects of the mastery in writing of the leading Soviet journalits 
and of those writing in the foreign Communist jpress, those who are disting
uished by unique style. What deserves research is also the nature of the 
journalists' features such as the originality of abstractive thinking conditioned 
by scientific competence; individual and objective motivative parameters in 
creative work; dialectic of emotions and rationalism in the creative process; 
mutual relationship of universalism and specialization in the journalistic 
practice; communicative talents of the author, etc. 

Also studied should be the traditions and innovations in that profession, 
the search for scientifically justified ways to liquidate the old-fashioned 
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methods and to establish the new ones. The same applies to the forms of 
work organization in editorial staffs. 

These are not the only ones, but the most important perspective directions 
for research on creative reserves of journalism, on journalistic abilities in the 
socio-psychological aspect. (Summary by the Author). 

Zbigniew K l e j n : Bulgarian Journalism in Development 

In the first part of a comprehensive article (published in the last issue) 
the years-long Polish correspondent in Sofia presented the history, present 
state and developmental tendencies of the press in Bulgaria. Now, he charac
terizes the radio — almost up to today the most important communication 
medium in that country, discusses the interesting experiences in local cable 
broadcasting and the structure and perspectives of further development of the 
TV, as well as TV programs. (Editorial note). 

Shelton A. G u n a r a t n e : Foreign News in Malaysian Press 

The Author, a lecturer on mass communication at the Sains Malaysia 
University in Penang, presents the results of a content analysis of local press 
conducted by the students of the Higher Course in Journalism. 

Malaysia, inhabited by 9 million people, has 19 dailies. Eight of them 
appear in Chinese, four in English, two in Malaysian and two in Punjabi. 
The results proved a hipothesis that the Malaysian press publishes a great 
amount of foreign news, devoting to them more than one half of its infor
mative space. The biggest pressure is put on the news from Asia and Oceania, 
the least — on the news from Africa. A relatively big quantity of information 
concerns the United States. Malaysian dailies use chielfy the services of Reuter 
Agency. Next come the Associated Press and the United Press International. 
Most of the papers publish also the materials of the national Bernama In
formation Agency and of the French AFP. (Editorial Summary). 



PRZYPOMINAMY! 

Ośrodek Badań Prasoznawczych wydaje następujące serie książkowe: 

BIBLIOTEKA WIEDZY O PRASIE, Seria A. W sprzedaży dostęp
ne są: 

• I. Tetelowska: Szkice prasoznawcze. Wybór artykułów i rozpraw. 
1972, cena 35 zł. 

• H. Kurta, L. Meissner: Prasa za granicą. Sylwetki 147 wybranych 
dzienników i czasopism z 39 krajów. 1972, cena 80 zł. 

W p r z y g o t o w a n i u — Herbert Irving Schiller : Sternicy świa
domości. Przekład z angielskiego. 

BIBLIOTEKA WIEDZY O PRASIE, Seria B. W sprzedaży dostęp
ne są: 

• T. Kupis: Dzienniki i czasopisma na polskim rynku prasowym. 
1975, cena 35 zł. 

W p r z y g o t o w a n i u — Z. Bajka : Czytelnictwo prasy w Polsce 
Ludowjej. 

BIBLIOTEKA DZIENNIKARZA. W sprzedaży dostępne są: 

• B. Garlicki: Metodyka dziennikarska. 1974, cena 35 zł. 

• B. Michalski: Prawo dziennikarza do informacji. 1974, cena 30 zł. 

• I. Krasicki: Prasa jako towar i przedsiębiorstwo. 1973, cena 40 zł. 

• R. Borkowski: Informacyjne agencje prasowe. 1976, cena 45 zł 

W p r z y g o t o w a n i u — B. Michalski : Poradnik prawny dla 
dziennikarzy i redakcji. 

P o z a s e r i a m i : 

POLSKA BIBLIOGRAFIA ADNOTOWANA WIEDZY O ŚRODKACH 
MASOWEGO KOMUNIKOWANIA. Wydawnictwo ciągłe. Do na
bycia roczniki z lat 1970—74. Cena egz. 80 zł. 
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