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R O Z P R A W Y I A R T Y K U Ł Y 

Zeszyty PRASOZNAWCZE 
Kraków 1979 R. X X nr 1 (79) 

K A Z I M I E R Z ŻYGULSKI 

ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU 
I WARTOŚCI KULTURY 

Wśród referatów wygłoszonych podczas XI Kongresu 
AIERI/IAMCR w Warszawie (4—9IX1978), wystąpienie 
prof, dra K. Żygulskiego zostało przyjęte ze szczególną 
uwagą i znalazło żywy oddźwięk w dyskusji. Zamieszcza
my pełny polski tekst referatu, przedstawionego na Kon
gresie w języku angielskim. 

Uwagi wstępne 

Zadaniem niniejszego referatu będzie analiza związków, jakie 
istnieją między środkami masowego przekazu i wartościami kultury. 
Potrzeba takiej właśnie analizy, w ramach konferencji poświęconej 
tematowi: Mass media and national cultures, wydaje się w pełni 
uzasadniona. Przecież wartości stanowią rdzeń każdej kultury, 
w tym także kultury narodowej; ich swoistość, oryginalność, trwa
łość, zapewniają autentyczność i tożsamość kultury. W ostatnim 
dziesięcioleciu zagadnienia kultury i wartości kultury stały się 
przedmiotem szerokiej, międzynarodowej dyskusji, zarówno wśród 
specjalistów jak i na forum wielkich organizacji światowych z ONZ 
i UNESCO na czele. 

Istnieje powszechne przekonanie, iż zagadnienia kultury stanowią 
t rwały i ważny aspekt życia zarówno zbiorowego jak i indywidual
nego, zarówno wewnętrznego, narodu czy grupy społecznej, jak i ży
cia międzynarodowego. Co więcej, utrwala się opinia, iż bez 
uwzględniania tego aspektu nie można rozsądnie rozwiązać żadnego 
z wielkich problemów, przed którymi stoi współczesny świat; szcze
gólnie ważna rola kultury wiąże się bezpośrednio z rozwojem i jego 
mechanizmami. Ponieważ chęć rozwoju, i to możliwie szybkiego, 
pełnego i wszechstronnego, charakteryzuje dziś wszystkie społeczeń
stwa, niezależnie od ideologicznych koncepcji i praktycznych dróg, 
na jakich szukają tego rozwoju, zrozumiałe jest powszechne zainte
resowanie kulturą i wartościami kultury jako czynnikami pożąda-



nych zmian. Każdy bowiem rozwój, niezależnie od tego, czy odbywa 
się w społeczeństwach ekonomicznie i technicznie zaawansowanych, 
bogatych, czy też w krajach nazywanych „krajami na drodze roz
woju", ekonomicznie i technicznie słabszych od poprzednio wymie
nionych, niesie nieuniknione zmiany i związane z nimi trudności. 
Część tych zmian i trudności dotyczy bezpośrednio sfery kultury 
i wartości kultury oraz środków masowego przekazu; część tę jed
nak należy widzieć zawsze na bardziej ogólnym tle, jakie tworzą 
wielkie przemiany współczesnego świata. Spróbujmy je zilustrować 
konkretnym przykładem, odwołując się do wydanej niedawno pro
gramowej publikacji UNESCO, a więc tej światowej organizacji, 
która już czwarte dziesięciolecie poświęca swe wysiłki intelektual
nym i kulturalnym problemom naszej epoki. 

W ostatnich latach UNESCO włączyło się do dyskusji wokół pod
stawowych ekonomicznych problemów świata, szukając swego miej
sca w próbie ustanowienia Nowego Międzynarodowego Ładu Eko
nomicznego. Trzeba przypomnieć, iż deklarację i program takiego 
ładu uchwaliło w 1974 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ. W dysku
sji, o której tu mowa, szybko pojawiła się i nabrała praw obywa
telstwa teza, iż nowy ład ekonomiczny powinien łączyć się z budo
wą — w skali światowej — nowego ładu kulturalnego. Rzecznicy 
tej tezy wskazywali i wskazują, iż obecny układ stosunków kultu
ralnych na świecie staje się coraz bardziej anachroniczny i stanowi 
przeszkodę w rozwoju, zwłaszcza dla tych krajów, które chcą się 
wydobyć z ekonomicznego i społecznego zacofania. I w tej dziedzi
nie bowiem wciąż występują, a nawet pogłębiają się zależności 
i dysproporcje, a wielu kulturom narodowym na świecie grozi de
formacja czy wręcz zanik. 

Jedną z zasadniczych przyczyn tego stanu rzeczy jest ogromna 
dysproporcja w środkach technicznych i finansowych, jakimi dyspo
nują partnerzy międzynarodowej wymiany. Jest ona szczególnie 
widoczna w dziedzinie środków masowego przekazu. W określonych 
warunkach zarysowuje się groźba monopolizacji wielkich rynków 
kulturalnych przez niewielką liczbę ponadnarodowych przedsię
biorstw, zamiana całych regionów naszego świata w elektroniczną 
wieś, której z zewnątrz narzuca się korzystne dla monopoli treści, 
a w konsekwencji także i wartości kultury. Ale rzecznicy takiej ryn
kowej uniformizacji kulturalnej często uważają ją za konieczne na
stępstwo ogólnego rozwoju, uniformizacji i standaryzacji produkcji 
i technologii, upodobniania się nawyków konsumpcyjnych czy wręcz 
stylu życia społeczeństw o zupełnie różnej genealogii i tradycjach 
kulturalnych. Zacytujmy, co mówi na ten temat „Report of The 
Panel of Counsellors on Major World Problems and UNESCO's Con
tribution to Solving Them" 

„Związek między dążeniem do światowej kultury a kulturami in 
dywidualnymi stanowi główny światowy problem dzisiejszych cza
sów. Stąd potrzeba podejmowania badań, które rzucą światło na za-

1 Moving towards change. Some thoughts on the new international economic 
order. UNESCO, Paris 1976, s. 124—125. (Przekład redakcyjny). 



leżności (oraz możliwe konflikty) między kulturą a wysiłkami podej
mowanymi w celu rozprowadzenia informacji i wiedzy. 

UNESCO powinno zachęcić każdą grupę kulturową do inicjatywy 
i wysiłków w celu lepszego poznania elementów składowych własnej 
kultury, i to nie tylko po to, aby chronić te elementy i podnosić ich 
wartości naukowe i moralne, ale również by pomagać każdej grupie 
kulturowej w ostatecznym ustaleniu swojej kulturowej tożsamości 
i umocnieniu się jako rzeczy realnie istniejącej, nie zaś przedmiotu 
badanego z zewnątrz... Dodatkowe wysiłki powinny być podjęte, aby 
pomóc poszczególnym grupom kulturowym w znalezieniu swojego 
miejsca w bardziej urozmaiconej i jednolitej koncepcji rozwoju 
świata. Rozwijając pewne określone właściwości powinno się jedno
cześnie zapobiegać akcentowaniu przez te właściwości niebezpie
czeństwa konfrontacji. Zaleca się, aby nauczanie lokalnych obycza
jów, języków, religii i prawa odbywało się w perspektywie świato
wej, elementy lokalne powinny zostać zrewidowane w zakresie este
tyki. Jednocześnie należy popierać wiedzę o zewnętrznych formach 
wypowiadania się". 

Powyższe stwierdzenia ekspertów wyraźnie sugerują, iż istnieje 
już, przynajmniej w zalążku, kultura światowa i że wszystkie inne, 
narodowe, regionalne, lokalne, powinny znaleźć swe miejsce w tych 
nowych ramach, co więcej — akceptować jednolitą koncepcję świa
towego rozwoju. Jest oczywiste, że ta nowa światowa kultura musi 
opierać się na szczególnych, jej właściwych wartościach, bez nich 
nie byłaby bowiem kulturą, w tym znaczeniu, w jakim używamy 
tu, i w UNESCO, tego pojęcia. Ale czy takie wartości istnieją już, 
czy można je wskazać, określić? W tej samej publikacji, gdy mowa 
o Nowym Międzynarodowym Ładzie Ekonomicznym, znajdujemy 
wyraz powątpiewania na ten temat, co więcej — stwierdzenie, iż 
świat współczesny charakteryzuje się pluralizmem wartości, nieraz 
sprzecznych ze sobą. Utrudnia to, rzecz jasna, porozumienie w wie
lu ważnych sprawach międzynarodowych, zwłaszcza w kwestii prze
budowy światowej gospodarki. 

„Jeśli rzeczywiście ma zostać ustanowiony Nowy Ład Międzyna
rodowy, musi przede wszystkim nastąpić porozumienie co do syste
mu wartości oraz gotowości do rozpoczęcia wspólnego badania kon
sekwencji takiego systemu: wartości sprawiedliwości, równości, wol
ności i wspólnoty. Będą się one opierały na nowym uświadomieniu 
sobie dwóch zjawisk, mianowicie: uznaniu jedności ludzkości wraz 
z jej wszystkimi różnorodnymi typami ludzkimi, rasami i kulturami; 
zapewnieniu o pragnieniu aby żyć razem, doświadczanemu nie tylko 
jako konieczność przeżycia czy współistnienia, ale jako świadomy 
wybór wspólnego kształtowania wspólnego losu wraz ze wspólną 
odpowiedzialnością za przyszłość ludzkości. Czy w świecie wielu 
kultur i ideologii, w świecie, w którym żyjemy, są narody gotowe 
do przyjęcia «systemu wartosci» mogącego być podstawą Nowego 
Ładu? Jest to podstawowe pytanie, ponieważ tylko etyczne rozwa
żania mogą skłonić państwa do życia poza egoistyczną pogonią za 
własnymi interesami, która tak często jest źródłem konfliktu, a cza
sami gwałtownych starć na tle walki o władzę. Niełatwo jest osiąg-



nąć porozumienie co do systemu wartości; poza tym użycie tych sa
mych określeń może oznaczać bardzo różne treści i zobowiązania 2". 

Powyższe stwierdzenie każe także z ostrożnością traktować próby 
mechanicznego poszukiwania uniwersalnych elementów kultury na 
drodze zestawiania terminów. Próbę taką przedstawił niedawno 
Ch. E. Osgood 3. 

Właśnie dlatego, iż sprawa wartości kultury ma dziś tak istotne 
znaczenie, Polska, jako członek ONZ i UNESCO, od lat występuje 
na forum obu tych organizacji z inicjatywami studiów i porozumień 
w tym zakresie. Poczynając od r. 1973, z inicjatywy naszego kraju 
podjęto na ten temat ważne rezolucje, nakreślono kierunki prak
tycznych działań, w rezultacie których przygotowany został przez 
dyrektora generalnego UNESCO specjalny raport dla Zgromadzenia 
Ogólnego ONZ przedstawiony w Nowym Jorku w 1976 roku na 
X X X I Sesji. Dotyczył on problemu nazwanego: „Preservation and 
further development of cultural values". Kolejny, podobny doku
ment ma powstać w najbliższych latach. W październiku 1977, zgod
nie z rezolucją XVII I Konferencji Generalnej UNESCO, odbyło się 
w Warszawie spotkanie ekspertów poświęcone roli wartości kultury 
w procesach rozwoju oraz współpracy międzynarodowej. We wszyst
kich wspomnianych tu dokumentach, rezolucjach, raportach i dys
kusjach stale pojawia się problem roli środków masowego przekazu, 
a zwłaszcza ich gwałtownego upowszechnienia w przemianach życia 
kulturalnego naszej epoki. Analiza tej roli jest właśnie centralnym 
zadaniem niniejszego referatu. 

Środki masowego przekazu i przemiany wartości kultury 

Dla uświadomienia sobie przemian wartości kultury pod wpły
wem środków masowego przekazu pomocny może być intelektualny 
eksperyment polegający na rozważeniu uproszczonej, abstrakcyjnej 
sytuacji. Otóż wyobraźmy sobie społeczeństwo izolowane, rozwinięte 
ekonomicznie i technicznie podobnie jak współczesne, które do pew
nego momentu nie ma w ogóle środków masowego przekazu, korzy
stając z tradycyjnych form życia kulturalnego, takich jakie w Euro
pie charakteryzowały epokę w połowie wieku X I X . Co się dzieje 
z kulturą tego społeczeństwa, a zwłaszcza wartościami kultury, gdy 
w pewnym momencie rozpoczyna się gwałtowny rozwój środków 
masowego przekazu. Ponieważ społeczeństwo to, zgodnie z założe
niem naszego eksperymentu jest izolowane, wszystkie przemiany 
odbywają się wewnątrz jego kultury, nie ma więc problemu wpły
wu innych społeczeństw oraz ich wartości. 

Można sądzić, że i w tych warunkach nastąpią poważne przemiany 
i że będą one przez część tego społeczeństwa, zwłaszcza w pierw
szym okresie, potraktowane jako zagrożenie dla kultury i jej war
tości. Już sama zmiana charakteru przekazu, transmisji treści ku l -
2 Ibidem, s. 25—26. 
3 Ch. E. O s g o o d : Probing subjective culture. Journal of Communication 
roi. 24, 1974/1. 



tury, i w rezultacie zmiana forum uczestnictwa, pojawienie się 
ekranu, głośnika, płyty czy kasety, spotka się z zarzutami obrońców 
tradycyjnych form, przekonanych, że one i tylko one mają kultu
ralną wartość. Taka sama krytyka dotyczyć będzie treści, nawet 
wtedy, gdyby środki masowego komunikowania ograniczyły się wy
łącznie do przekazywania tego, co uprzednio miało ustaloną rangę 
i traktowane było jako szczególna wartość. Tak więc krytykowano 
by przekazy klasycznej poezji i prozy, przedstawień teatralnych 
czy operowych, poważnej muzyki z filharmonii czy muzyki ludowej, 
wnętrz narodowych muzeów i galerii z ich obrazami i rzeźbami. 
Wskazywano by, iż te cenione dobra kultury tracą na wartości już 
przez sam fakt pojawienia się ich w kanałach mass media. Gdyby 
zaś środki masowego przekazu zaczęły poszukiwać własnych środ
ków wyrazu artystycznego, upowszechniać twórczość dostosowaną 
do poziomu i oczekiwań masowych audytoriów, z kolei i ta twór
czość zostałaby poddana, zwłaszcza w pierwszej fazie, krytyce przez 
obrońców i rzeczników starego porządku, podjęto by zwłaszcza spra
wę jej kulturalnego wpływu na społeczeństwo, na młodzież, na 
istniejące instytucje wychowawcze. 

Nie trzeba oczywiście kontynuować tego eksperymentu, ma on 
zilustrować tezę ogólną, iż w każdych warunkach pojawienie się 
i szybki rozwój środków masowego przekazu powoduje w społeczeń
stwie, którego dotyczy, głębokie przemiany w całości życia, w tym 
także w kulturze i jej wartościach. Ponieważ każda kultura jest 
stale zagrożona i — jako twór ludzi — musi być nieustannie odna
wiana, każda przemiana traktowana jest zwykle jako potencjalne 
zagrożenie, zwłaszcza przez środowiska zainteresowane w utrzyma
niu istniejących porządków. 

Historia społeczna środków masowego przekazu, filmu, radiofonii, 
a zwłaszcza telewizji uczy, iż rozwój tych środków łączył się z ostrą 
kulturalną krytyką. Jej dobrym przykładem jest spór o kulturę ma
sową toczony w latach pięćdziesiątych, nie bez inspiracji elitarnej 
filozofii kultury, spór w którym jako główny zarzut podnoszono te
zę, iż kultura masowa jakoby narusza, niweluje właściwą hierarchię 
wartości przede wszystkim estetycznych. Echa tego sporu nie prze
brzmiały do dziś, jest on nieraz traktowany jako fragment szerszego 
zagadnienia, kryzysu kultury współczesnej i jej wartości, kryzysu 
odczuwanego szczególnie ostro tam, gdzie środki masowego przekazu 
stały się po prostu komercjalną instytucją, w praktyce kierowaną 
motywami zysku, uznawanego za wartość nadrzędną. Ta komercja
lizacja masowych mediów ma szczególnie doniosłe i często groźne 
następstwa w wymianie międzynarodowej, gdyż w pogoni za zy
skiem organizatorzy tej wymiany, wykorzystując swą ekonomiczną 
przewagę, niszczą często autentyczne wartości kultury słabszych 
partnerów, zwłaszcza w krajach tzw. „trzeciego świata". Bardzo 
charakterystyczna była pod tym względem zorganizowana w stycz
niu 1978 przez UNESCO w Bogocie regionalna konferencja krajów 
Ameryki Łacińskiej i Karaibów na temat polityki kulturalnej. Pod
niesiono na niej sprawę deformacji autentycznej kultury tego re
gionu i jej wartości przez narzucony z zewnątrz i upowszechniony 



za pomocą środków masowego przekazu model skomercjalizowanej 
kultury masowej. 

Czy można twierdzić, iż te autentyczne i na ogół tradycyjne war
tości są w świecie współczesnym przestarzałe i powinny zniknąć lub 
znaleźć się w muzeum, w skansenie, podobnie jak archaiczna tech
nika musi ustąpić miejsca nowoczesnej? Czy, jak niektórzy twier
dzą, tylko te wartości, które upowszechnia i propaguje komercjalna 
kultura masowa produkowana w świecie kapitalistycznego Zachodu, 
zasługują na miano nowoczesnych, odpowiadają potrzebom ludzi na
szej epoki, bez względu na to, w jakim kraju żyją? Twierdzenia ta
kiego nie da się oczywiście obronić. Przeczy mu nie tylko całe do
świadczenie kulturalne krajów socjalistycznych, które w ostatnich 
dziesięcioleciach rozbudowały olbrzymią sieć środków masowego 
przekazu i stworzyły charakterystyczną dla ustroju, wynikającą 
z jego nadrzędnych wartości, kulturę masową, lecz przeczy także 
rozwój kulturalny wewnątrz krajów kapitalistycznych. I tam bo
wiem kwestionowane są zalety modelu komercjalnego, szuka się 
dróg rozwoju twórczości, niezależnej od monopolistycznego rynku 
i tam trwa kulturalny kryzys, zwłaszcza ostro odczuwalny w mło
dym pokoleniu. 

Ta ostatnia sprawa prowadzi nas do kolejnego wielkiego tematu, 
stosunku masowych mediów do tradycyjnej instytucji kształcenia 
i kulturalnego formowania młodych pokoleń, do szkoły i systemu 
szkolnego. 

Mass media a system szkolny 

Można sądzić, iż rozwój środków masowego przekazu, w których 
audytoriach młodzież stanowi wszędzie szczególnie liczną grupę, 
przyczynił się i przyczynia do trudności, a nawet objawów kryzysu, 
jaki powszechnie przechodzi dziś szkoła w rozwiniętych społeczeń
stwach świata. Na sprzeczność między tym, co określał jako „kul
turę szkolną" i kulturą masową reprezentowaną głównie przez ma
sowe media, zwracał uwagę już w latach sześćdziesiątych G. Fried-
mann 4. Mimo że nie z wszystkimi jego ówczesnymi tezami można 
się dziś zgodzić, sam problem pozostał i oczekuje swego rozwiązania. 

Szkoła, przede wszystkim wywodząca się z tradycji europejskich, 
przez wieki była ośrodkiem i propagatorem określonych wartości 
kultury, zarówno artystycznych, umysłowych jak i moralno-społecz-
nych. Ona to nadawała wybranym dziełom rangę klasycznych, inne 
odrzucała jako niegodne, trywialne, bez wartości, ona upowszech
niała sposoby rozumowania, filozofię, ideały i wzory człowieka oraz 
społeczeństwa. Na swym najwyższym szczeblu, szkoły uniwersytec
kiej, upowszechniała wzory twórczości intelektualnej i artystycznej, 
kodyfikowała kanony piękna, wartości etyczne, wychowywała całe 
środowiska w kulcie swego autorytetu. Podstawą i zasadniczą war
tością tej szkolnej kultury był zawsze tekst, książka, dzieło literac-
4 G . F r i e d m a n n : Enseignement et culture de masse. Communications 
1961, I. 



kie; jego znajomość, umiejętność interpretacji i cytowania uchodziły 
za kulturalną miarę jednostki i grupy. Pod tym względem, i nie t y l 
ko pod tym, szkoła była ściśle związana z religią, zwłaszcza taką, 
dla której źródłem wartości były i są święte teksty. 

Z pojawieniem się i upowszechnieniem masowych mediów, z utr
waleniem wśród młodzieży od najmłodszych lat nawyków korzysta
nia z mediów, sytuacja szkoły radykalnie się zmieniła. Utraciła swe 
dawne, zwykle monopolistyczne stanowisko, musi się stale liczyć 
z tym, iż jej wychowankowie żyją równocześnie w drugim świecie, 
tworzonym przez media i niepodporządkowanym szkole, świecie 
upowszechniającym rozliczne wartości kultury w najbardziej efek
tywny sposób, w formie artystycznej, fabularnej, wizualnej, udra-
matyzowanej, sugestywnej. Równocześnie media są także ogromnym 
kanałem informacji, upowszechniają wiedzę wszelkiego rodzaju, czę
sto także w formie bardziej atrakcyjnej niż to czyni szkoła. 

Mimo iż nie znaleziono jeszcze zadowalającej formuły współżycia 
masowych mediów i szkoły, poczyniono już różne pod tym wzglę
dem doświadczenia. Przede wszystkim więc same media, zarówno 
w krajach kapitalistycznych jak i socjalistycznych, przyjęły na sie
bie rolę szkoły, organizując — zwłaszcza w radiu i telewizji — stałe 
programy oświatowe, w tym i dla szkół, a nawet wręcz szkoły, i to 
wyższego stopnia, jak choćby angielski Open University czy polski 
NURT, uniwersytet telewizyjny dla nauczycieli. Ze swej strony 
szkoła, podejmując dzieło reformy, stara się uwzględnić masowe 
media i reprezentowane przez nie kulturalne wartości, przygotować, 
nauczyć swych wychowanków świadomego korzystania z nich. 

Mimo tych prób, często zresztą udanych, ogólny problem daleki 
jest od rozwiązania. Media, upowszechniając treści przeznaczone dla 
całego społeczeństwa, zarówno dorosłych jak i młodzieży, rozwijając 
własny warsztat, własne formy, często właśnie wizualne i udrama-
tyzowane, reprezentują rozliczne wartości kulturalne, częściowo 
przynajmniej nie dające się zamknąć w ramach szkoły. Równocze
śnie praktyka uczy, iż wszelkie formalne zakazy i ograniczenia do
stępu młodzieży do mediów są iluzoryczne. Wydaje się więc, iż na 
dłuższy czas życie kulturalne młodych pokoleń będzie w pewnym 
sensie rozdwojone — między kulturą szkolną i jej wartościami 
i światem wartości reprezentowanym przez media. Nie trzeba zresz
tą upatrywać w tym rozdwojeniu zbytniego niebezpieczeństwa, je
żeli nie dotyczy ono wartości nadrzędnych dla danego społeczeń
stwa. 

Tu trzeba przypomnieć, iż zasadnicza rola wszelkiego rodzaju 
wartości kultury polega na ich stabilizującej funkcji w społeczeń
stwie, które jest ich nosicielem, twórcą, użytkownikiem i obrońcą 
zarazem. Nadają one życiu ludzkiemu trwałość, służą jako punkt 
oparcia, miara zjawisk, podstawa ich ocen; nadają sens istnieniu 
zbiorowemu i jednostkowemu. W procesie rozwoju wartości, jak 
i każdy twór ludzki, podlegają nieuniknionym zmianom, są przysto
sowywane do warunków, potrzeb, sytuacji. Równocześnie część 
z nich, zwłaszcza wartości nadrzędne, wykazują wielką odporność 
wobec zmian, jakie zachodzą w społeczeństwie, charakteryzuje je 



swoista inercja. Ich adaptacja do nowych sytuacii polega zwykle na 
tym, iż generują nowe wartości pochodne, wzory w jakich konkre
tyzują się w danym czasie, zachowując równocześnie swą podsta
wową, istotną treść. 

Ten właśnie mechanizm wyjaśnia trwałość, nieraz poprzez tysiąc
lecia, określonych wartości religijnych czy filozoficznych: na ich 
podstawie konkretyzują się w zmiennych warunkach wzory życia 
religijnego czy postaw filozoficznych. Jest to zrozumiałe, gdyż kry
zys wzoru, wartości pochodnej, działa jak bodziec, skłania do poszu
kiwania, aktualizowania wartości nadrzędnej, budowy na jej podsta
wie kolejnego wzoru, wtedy gdy odrzucenie wartości nadrzędnej po
woduje utratę miary; rozsypuje się wtedy poczucie hierarchii spraw 
i rzeczy, rodzi poczucie bezsensu. W teorii i praktyce powinny wtedy 
pojawić się nowe wartości i przejąć funkcje dawnych, jest to jed
nak proces trudny i bolesny. Kto wyobraża sobie, iż takie nowe war
tości można kreować dekretem lub sformułować na studenckim afi
szu, ten zdradza po prostu niewiedzę o podstawowych mechanizmach 
kul tury 5 . 

Dlatego też badania potwierdzają na ogół wszędzie, iż masowe 
media raczej utwierdzają istniejące wartości i upowszechniają je, 
aniżeli tworzą nowe, mowa tu o nadrzędnych oczywiście. W tym 
kontekście wyrasta ciekawy teoretycznie i praktycznie problem roli 
masowych mediów w ochronie i adaptacji dawnych, tradycyjnych 
wartości i ich roli w tworzeniu i propagowaniu nowych, zwłaszcza 
wzorów kultury. 

Problem dziedzictwa kulturalnego 

Powyższe zagadnienie wiąże się ściśle ze sprawą dziedzictwa ku l 
turalnego oddzielnej grupy — narodu, i dziedzictwa wspólnego — 
dorobku całej ludzkości. W ostatnich dziesięcioleciach sprawa tego 
dziedzictwa, jego ochrony i miejsca w życiu współczesnym, i szerzej, 
stosunku do niego, nabrała wagi problemu światowego. Jest to na
stępstwo zarówno wojen, a zwłaszcza II wojny światowej z jej fa
szystowskimi, rasistowskimi próbami zniszczenia dziedzictwa kultu
ralnego podbitych narodów, jak i obecnego rozwoju, urbanizacji, za
grożenia środowiska, inwazji masowych mediów. Dziedzictwo ma
terialne i duchowe wielu narodów jest zagrożone jak nigdy przed
tem, podejmuje się międzynarodowe wysiłki dla ratowania tego, co 
zwłaszcza w dziedzinie architektury ma w naszym przekonaniu 
trwałą i powszechną wartość, jak Abu Simbel w Egipcie, Borobu-
dur w Indonezji czy Wenecja we Włoszech. Samo pojęcie, upo
wszechnione przez UNESCO, dziedzictwa kulturalnego jako rodzaju 
wspólnego dobra, jest ważnym elementem uniwersalizacji kultury, 
daje tej powszechnej kulturze wspólną podstawę, choć w swoim cza
sie tworzoną odrębnie, a nawet przeciwstawianą innym. 

Ale stosunek do dziedzictwa kulturalnego jest wszędzie zróżnico
wany. > tnie ją we współczesnym świecie siły i poglądy, które ne-
1 ?"-r К 2 y g u I s k : \\'^7'*sc: : wzór.' kultury. Warszawa 1975. 



gują wartość takiego dziedzictwa, uznają je za balast, ciężar, z któ
rego należy się wyzwolić, dla zbudowania lepszej przyszłości. Do
świadczenia Polski, kraju, którego dziedzictwo kulturalne ucierpiało 
ogromnie w rezultacie obcych interwencji, zwłaszcza w okresie 
II wojny światowej, uczą, iż masowe media mogą niezwykle sku
tecznie wykorzystywać, upowszechniać dorobek przeszłości, własnej 
i światowej, aktualizować go, udostępniać masowej publiczności. Do
tyczy to zarówno muzyki jak i tańca, literatury i teatru, sztuki sto
sowanej i architektury. Bardzo ciekawym przyczynkiem i zarazem 
ilustracją tego doświadczenia może być spopularyzowanie przez ma
sowe media, zwłaszcza wśród młodzieży, muzyki barokowej i przed-
barokowej w Polsce, muzyki jeszcze w latach międzywojennych 
1918—1939 praktycznie znanej tylko garstce specjalistów. 

Niewątpliwie ten problem, włączenia i waloryzacji własnego dzie
dzictwa do nowoczesnego obiegu kulturalnego, a zwłaszcza maso
wych mediów, rysuje się jako jeden z centralnych przed krajami na 
drodze rozwoju, odczuwającymi boleśnie inwazję obcych treści. Ale 
włączenie takie nie może być dokonane mechanicznie i z zewnątrz, 
jest to także swoisty akt twórczy możliwy tylko w ścisłym związku 
z wartościami nadrzędnymi z jednej strony oraz umiejętnościami 
wykorzystania cech mediów z drugiej. Tam, gdzie w istocie panuje 
niewiara lub pogarda dla własnego dziedzictwa, zabieg taki nie uda 
się, co najwyżej przybierze formę folklorystycznej zabawy, jaką 
urządza się dla turystów. Aby adaptować stare wartości trzeba uznać 
ich trwałość i aktualność dla nas, ludzi współczesnych. Jest to jedna 
z ogólnych zasad polskiej polityki kulturalnej; budując nowy ustrój 
i nową kulturę, przejąć i zwaloryzować dorobek przeszłości przede 
wszystkim własny, a także najlepszy światowy, w którym szukamy 
potwierdzenia ogólnych humanistycznych wartości. 

Media katalizatorem przemian kulturalnych 

Równocześnie media są niewątpliwie katalizatorem przemian ku l 
turalnych, rodzą nowe wzory, nowe wartości, zwłaszcza w sferze 
estetycznej i społecznej. W tym kontekście warto wskazać na fakt, 
iż media są, obok pracy zawodowej, jednym z czynników określa
jących nowy rytm życia jednostki i zbiorowości, nowe poczucie cza
su. Media, a zwłaszcza te o największym społecznym zasięgu: radio 
i telewizja, działają z niezwykłą regularnością i dokładnością godzin 
i minut; według nich układa się codzienny rytm życia milionów 
ludzi. 

Czy grozi to uniformizacją zachowań, poglądów, reakcji, jak stra
szą nas niektórzy? Nie wydaje się, aby to było konieczne następstwo 
takich masowych zachowań, mogą one także budzić ożywione dys
kusje, wywoływać polemiki, ujawniać różnice zdań wynikające 
z różnicy kryteriów wartościowania. Im bardziej różnorodne, pod 
każdym względem, a zwłaszcza artystycznym, są programy ofero
wane przez masowe media, tym mniej obaw co do możliwej unifor
mizacji. 



Tu trzeba przypomnieć, iż spory natury estetycznej i kryteria 
estetycznej wartości treści masowych mediów pasjonują w rzeczy
wistości znakomitą mniejszość audytorium, głównie ludzi zawodowo 
parających się kulturą i sztuką, grupy z wysokim, uniwersyteckim 
wykształceniem. Wartości estetyczne nigdy nie są, społecznie bio
rąc, wartościami nadrzędnymi, nie one decydują o trwałości i ciąg
łości kultury, rolę tę pełnią wartości moralne i społeczne, a zwłasz
cza wartości związane z tzw. bonum commune, „dobrem wspólnym", 
akceptowanymi zasadami organizacji bytu grupy społecznej i celów, 
do jakich ona zdąża. 

Można sądzić, iż rola masowych mediów to przede wszystkim rola 
katalizatora przemian kultury, zwierciadła, w którym łatwo znaleźć 
odbicie systemu wartości nadawcy, organizatora i sił kontrolujących 
media oraz wartości kulturalnych społeczeństwa, które tworzy bazę 
rekrutacyjną dla audytoriów. Gdy wartości reprezentowane przez 
nadawcę są istotnie odmienne od tych, które wyznaje audytorium 
lub jego część, powstaje sytuacja konfliktu. Wiele takich konflik
tów ujawnia się dziś na świecie, i to zarówno jako reakcja na zagro
żenie z zewnątrz, jak i w rezultacie napięć i konfliktów w samym 
społeczeństwie: masowe media są tu ważną, lecz nie jedyną częścią 
tego złożonego zjawiska. 

W świecie, w którym żyjemy, istnieją i długo jeszcze istnieć będą 
różnorodne kultury i różnorodne systemy wartości. Byłoby utopią 
oczekiwać, iż upowszechnienie masowych mediów samo przez się 
stworzy nową kulturę; media jako nowoczesny instrument mogą być 
włączone i wykorzystane przez różne systemy wartości, idee i ideo
logie. Nigdy nie trzeba zapominać o doświadczeniach naszego wieku, 
choćby takich, jak rola radiofonii w upowszechnieniu narodowego 
socjalizmu z jego rasistowską teorią wartości kultury i wypływają
cymi z niej praktykami. Siła organizacyjna i sprawność, nowocze
sność techniczna nie są wartościami nadrzędnymi, są zawsze w służ
bie jakiejś idei. 

Sądzimy w naszym kraju, iż jedną z ważnych idei o uniwersalnym 
charakterze jest idea równości, godności i wartości każdej kultury, 
każdego narodu. Wypływa z niej postawa szacunku wobec dorobku 
innych oraz prawo zachowania i obrony własnej suwerenności ku l 
turalnej. Masowe media muszą być widziane na tym właśnie tle; 
mimo iż ze swego charakteru uniwersalne, ze względów technicz
nych dążące do przełamywania granic, w rzeczywistości są zawsze 
w służbie określonych społeczeństw i ich systemów wartości. Prawo 
do wyboru własnej drogi kulturalnej, rozwijania własnego systemu 
wartości wynika wprost z prawa do kulturalnej suwerenności. Rów
nocześnie sądzimy, że media są znakomitym instrumentem służą
cym międzynarodowej współpracy, przybliżaniu wartości innych 
kultur, poszukiwaniu tych wspólnych wartości, które swobodnie za
akceptowane przez społeczeństwa stanowić będą podwaliny wspól
nej, uniwersalnej kultury przyszłości. Widzimy ją, zgodnie z ideami 
socjalizmu, jako kulturę humanistyczną, głęboko zakorzenioną 
w przeszłości, otwartą i równocześnie śmiało rozwijającą się, odpo
wiadającą na problemy i potrzeby człowieka naszej epoki. 
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WOJCIECH SWIĄTKIEWICZ 

METODOLOGICZNE PROBLEMY BADAŃ 
NAD TREŚCIAMI WYCHOWAWCZYMI 

PRASY RODZINNEJ 

St. asystent Instytutu Socjologii 17. Sl. omawia założenia 
i wyniki ilościowo-jakościowej analizy treści wychowaw
czych w miesięczniku TWOJE DZIECKO. Studium to po
wstało w ramach prac powołanego przy Zakładzie Peda
gogiki Społecznej UŁ zespołu do badań nad treściami 
i formami upowszechniania kultury pedagogicznej. Wy
daje się, że przedstawione wnioski będą interesujące za
równo dla szerokiego kręgu osób zajmujących się wycho
wawczym oddziaływaniem prasy, jak również dla meto
dologów analizy zawartości. 

P odejmowany temat związany jest z szerszym kontekstem badań 
nad treściami i formami upowszechniania kultury pedagogicz

nej we współczesnym społeczeństwie polskim. Wnikliwa analiza za
gadnienia jest niezbędnym składnikiem syntez określających cha
rakter i kierunek przemian społecznych. Aktualność problematyki 
wynika z widocznego wzrostu zainteresowania rodziny współpracą 
czy — ostrożniej to nazywając — chęcią korzystania z pomocy róż
norodnych wyspecjalizowanych instytucji wspierających rodzinę 
w pełnieniu jej wielorakich funkcji. Zjawisko to obserwuje się we 
wszystkich kategoriach struktury społecznej, aczkolwiek jest oczy
wiste, że nie w każdym przypadku występuje ono z jednakową siłą. 
Wśród różnorodnych instytucji wspierających rodzinę na uwagę za
sługują szczególnie te, które ze swej istoty mają łatwość pokony
wania barier przestrzennych i czasowych, stając się przez to do-
stępniejsze niż inne wyspecjalizowane instytucje wychowawcze 
opierające swą działalność na bezpośrednich z reguły sformalizowa
nych kontaktach, limitujących i selekcjonujących tym samym ka-



tegorie adresatów podejmowanych oddziaływań \ Wprawdzie środ
k i masowe wpływają również limitująco i selekcjonująco, co zależy 
nie tylko od zasobności materialnej 2, ale także — co ważniejsze — 
od poziomu sprawności komunikacyjnych odbiorców 8, jednakże za
kres stosowania tego kryterium wydaje się mniej znaczący, zwła
szcza wtedy, gdy uwzględnimy tylko oddziaływania wychowawcze 
realizowane przy pomocy tych środków. Mimo to można obserwo
wać występowanie selekcji, którą, jak sądzę, należałoby umieścić 
w sferze dysproporcjonalnego rozkładu sprawności komunikacyj
nych w różnych kategoriach strukturalnych warunkowanych zróż
nicowanym poziomem wykształcenia 4. 

Badania nad oddziaływaniem wychowawczym środków masowych, 
gdyby je traktować kompleksowo, musiałyby uwzględniać ogół 
aspektów procesu komunikowania 5. Praktyka badawcza wskazuje 
jednak na zawężenie empirycznych wersji schematów badawczych, 
koncentrujących się zwykle bądź na samych treściach przekazu, 
bądź też na analizie recepcji treści uwzględniającej wcześniejszą 
charakterystykę treści postulowanych. Pierwszy z wyróżnionych 
typów reprezentują na przykład badania A . Kłoskowskiej nad 
Przyjaciółką, I. Tetelowskiej nad treściami wychowawczymi w Pa
noramie Północy °, drugi na przykład badania F. Adamskiego nad 
Przyjaciółką, uwzględniające zarówno analizę przekazu, jak i pro-

1 Wyróżnione typy relacji podmiotowej zachodzących w procesie komuniko
wania oparte są na teorii trzech układów kultury, sformułowanej przez 
A. K ł o s k o w s k ą . Zob. np. tej autorki : Społeczne ramy kultury. Warszawa 
1972. 
2 Zagadnienia te uwzględniane są np. w pracy A. W o j c i e c h o w s k i e j : 
Zróżnicowanie materialne i uczestnictwo w kulturze a struktura społeczna. 
Ossolineum 1977. 
8 Na znaczenie poziomu sprawności językowych w recepcji treści przekazy
wanych w ramach drugiego i trzeciego układu kultury zwraca uwagę np. 
Z. B o k s z a ń s k i : Młodzi robotnicy a awans kulturalny. Warszawa 1976. 
4 Na taki możl iwy kierunek interpretacji wskazywałyby wyniki badań ogól
nopolskich nad czytelnictwem prasy. Dla przykładu, Przyjaciółka jest czytana 
w 69°/o przez osoby posiadające wykształcenie niższe niż niepełne średnie. 
Analogiczny wskaźnik dla Kobiety i Życia wynosi już tylko 46°/o. Dane zaczer
pnąłem z zestawień opracowany.ch przez Z. B a j k ę ; Czytelnictwo prasy o za
sięgu ogólnopolskim. Zeszyty Prasoznawcze 1975, nr 3. Także moje badania 
nad czytelnictwem Twojego Dziecka, aczkolwiek prowadzone w małej skali 
i nie na próbie reprezentacyjnej (stąd pewne nieporównywalności wyników), 
potwierdzają wskazaną tendencję. Około 83% czytelników pisma należało do 
kategorii szeroko rozumianej inteligencji (osoby z wykształceniem średnim 
i wyższym). 
5 Przykładowo można by wskazać na konieczność badań kodu językowego 
stosowanego w treściach przekazu zwłaszcza w relacji do potencjalnych możli
wości dekodowania komunikatu, jakimi dysponują jego odbiorcy. Schemat ba
dawczy mógłby być skonstruowany na podstawie schematu komunikacji opra
cowanego przez R. J a k o b s o n a, zob. np. : Polityka w świetle językoznaw
stwa. (W:) Współczesne teorie badań literackich za granicą. Red. H. M a r 
k i e w i c z . Kraków 1972, t. 2. 
6 A. K ł o s k o w s k ą : Modele społeczne a kultura masowa. Przegląd Socjolo
giczny, t. XII/2, I. T e t e l o w s k a : Treści wychowawcze w Panoramie Pół
nocy. Zeszyty Prasoznawcze, 1967 nr 3. 



blematykę recepcji tych treści przez kategorie odbiorców 7 . W tym 
nurcie zorientowane były także badania prowadzone w ramach po
wołanego przy Uniwersytecie Łódzkim zespołu do badań nad tre
ściami i formami upowszechniania kultury pedagogicznej8. 

A r tykuł mój, przedstawiający schemat postępowania badawczego 
zastosowanego do analizy treści wychowawczych miesięcznika 

Twoje Dziecko, opiera się na pewnych wspólnych dla całego zes
połu rozstrzygnięciach. W takim też kontekście należy sytuować 
konceptualny schemat przeprowadzonych przeze mnie badań zmie
rzających do rekonstrukcji modelu wychowawczego rodziny pro
pagowanego na łamach pisma i charakterystyki recepcji treści 
wśród czytelników. Zasadne jest bowiem przyjąć, że treści propa
gowane przez miesięcznik powiązane są wspólną ideą i można je 
przedstawić w postaci modelu charakterystycznego dla tego środka 
komunikowania 9. Najbardziej ogólnie schemat przekazywania treści 
modelowych, uwzględniając interesujący nas aspekt tego procesu, 
można przedstawić w takiej oto postaci: 

Wychowawca —> treści wychowawcze —Wychowanek 
(nadawca) przekazywane za (adresat) 

pomocą czasopisma 

treści modelu 

W naszych badaniach wychowawcą jest zespół autorów systema
tycznie publikujących swoje ar tykuły w miesięczniku, który trak
tujemy jako środek komunikowania. Kategorię wychowanków sta
nowią czytelnicy pisma. Modelowe treści wychowawcze będą wy
rażały aspiracje i plany nadawcy treści w dziedzinie kształtowania 
wzorów społecznych zachowań, będą zmierzały do wywołania okre
ślonych rodzajów postępowania u odbiorcy, do afirmacji jednych 
zjawisk, a odrzucenia innych, a także do dostarczania mu kry
teriów wartościowania i oceny zachowań innych ludzi. Nadawca 
zmierza do tego celu przedstawiając jedne zjawiska w świetle do
datnim, inne zaś w ujemnym, korzystając z asortymentu technik 
oddziaływania dostępnych danemu środkowi komunikowania 1 0. 
Jeśli skupimy uwagę na analizie treści przekazu, wówczas proble
mem wymagającym rozstrzygnięcia jest ustosunkowanie się wobec 
tzw. ilościowej i jakościowej optyki badań. 

7 F . A d a m s k i : Modele małżeństwa i rodziny a kultura masowa. Warsza
wa 1970. 
8 W roku 1975 powołano w Zakładzie Pedagogiki Społecznej przy Uniwersyte
cie Łódzkim — Zespół do badań nad treściami i formami upowszechniania 
kultury pedagogicznej kierowany przez Olgę Czerniawską. Badania podjęto 
w ramach Problemu XIV.2.0. 
9 Pojęcie modelu i wzoru przyjmuję za A. K ł o s k o w s k ą : Modele społecz
ne a kultura masowa. 
1 0 J. P a p u z i ń s k a : Wychowawcza rola prasy dziecięcej. Warszawa 1972, 
s. 92. 
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W literaturze przedmiotu za wypróbowaną technikę obiektywnej 
interpretacji treści przekazu uznaje się analizę treści. Według 
B. Berelsona, którego uważa się za twórcę definicji analizy treści — 
jest to technika służąca do obiektywnego, systematycznego i iloś
ciowego opisu jawnej treści komunikatu u . Autor wskazuje na 
cztery założenia podstawowe swego stanowiska: 1. obiektywność, 
2. systematyczność, 3. к wanty taty wność, 4. jawność treści. Cele 
badań socjologicznych wykraczają jednak często poza analizę jaw
nych, explicite formułowanych treści i niewystarczające staje się 
sprowadzanie jej do syntaktycznej charakterystyki komunikatu. 
Dyskusja dotyczy także uwzględnienia jakościowego wymiaru ana
lizy, który miałby polegać na dokonaniu wglądu — „rozumienia" 
treści. 

W naszych badaniach przyjęliśmy stanowisko reprezentowane 
w literaturze np. przez de Sola Poola 1 2, że jakościowy i ilościowy 
aspekt analizy należy traktować jako dopełniający się i wobec sie
bie komplementarny. Nie można natomiast zakładać opozycji mię
dzy nimi, ustalając dla przykładu, że jakościowe metody dają pełny 
wgląd — „rozumienie" treści przekazu, a ilościowe służą zaledwie 
mechanicznemu sprawdzaniu hipotez. Można mieć wątpliwość, czy 
stosując tzw. jakościowy sposób analizy treści służący rekonstrukcji 
reprezentowanej przez dany środek komunikowania „orientacji na 
wartości" badacz potrafi uwolnić się od możliwości subiektywnej 
interpretacji danych. Dotykamy tu istotnego zagadnienia obiekty
wizmu w naukach społecznych. Wydaje się, że jedynie słusznym 
stanowiskiem jest takie rozumienie koncepcji „Wertfreiheit", k tó
re zakłada świadomość badacza co do pewnych ustaleń aksjolo
gicznych wyrażających się wprawdzie w interpretacji danych, acz
kolwiek umiejącego rozgraniczyć własne sądy wartościujące od 
„obiektywnej treści" wyników badań. Podejście to sugeruje rów
nież, że i tzw. ilościowe sposoby analizy treści stosowane w nau
kach społecznych nie są wolne od przyjętych założeń aksjologicz
nych, na podstawie których formułuje się twierdzenia i hipotezy. 
Dyferencjacje w swej istotnej części dotyczą natomiast, jak sądzę, 
precyzji formułowania sposobów sprawdzania hipotez opartych na 
regułach logiki formalnej i wskaźnikach statystycznych — na ko
rzyść technik ilościowych. 

W literaturze spotyka się różne propozycje komplementarnego 
ujmowania jakościowego i ilościowego wymiaru analizy treści. 

Przykładem może być między innymi praca R. Flincka 1 S. W prze
prowadzonym eksperymencie kształcenia zaocznego wspieranego 
poradnictwem drogą rozmów telefonicznych poddano analizie treść 

1 1 B. B e r e l s o n : Content Analysis in Communication Research. Glencoe 
1952, s. 18. 
1 2 I. de S o l a P o o l : Trends in Content Analysis. Urbana 1959; О. R. H ö l 
st i : Content Analysis in Social Sciences and Humanities. London 1969. 
1 8 R. F l i nek: The Telephone Used in an Experiment of Distance. Education 
of University Level. Pedagogical Raports nr 4, Lund 1976. 



tych rozmów. Ilościowy wymiar analizy został określony przez 
trwanie każdej rozmowy mierzony w minutach i sekundach, a tak
że przez ustalenie inicjatora rozmowy oraz czasu dyskusji nad pro
blemem rozpisanego na doradcę i radzącego się. Jakościowy wymiar 
analizy, który miał umożliwić interpretacje informacji w jej szer
szym kontekście, polegał na wyznaczeniu jednakowych jednostek 
każdej rozmowy oraz określeniu ich zawartości ze względu na po
ruszane zagadnienia — istotne i uboczne dla głównego tematu roz
mowy. 

Wyróżniono pięć grup zagadnień: 1. problemy osobiste i społecz
ne, 2. techniczne problemy związane z tokiem studiów, 3. tematy 
istotne (dla rozmowy) natury ogólnej, 4. tematy istotne (dla roz
mowy) szczegółowe, 5. problemy praktyczne, organizacyjne i admi
nistracyjne. Każdą jednostkę rozmowy wydzieloną według takich 
kryteriów poddano analizie, traktując ją jako samodzielną część 
oraz określając jej czas proporcjonalnie do długości rozmowy. Oby
dwa te sposoby uznano za komplementarne. 

Dostrzegając zalety takiego podejścia badawczego trzeba zauwa
żyć, że proponowany schemat analizy nie wykracza jednak poza 
jej ilościowy wymiar. Wyliczenie bowiem grupy problemów, które 
mogą stanowić zawartość treściowej jednostki rozmowy, i dokona
nie pewnych operacji statystycznych trudno uznać za jakościową 
analizę tych treści. Dokonano tu tylko bardziej szczegółowej spe
cyfikacji zagadnień badawczych, co stało się podstawą dokładniej
szej analizy ilościowej. 

Podobne rozstrzygnięcia znajdujemy także w badaniach I. Tete-
lowskiej 1 4 . Autorka wprawdzie nie podejmuje dyskusji nad 

1 4 I. T e t e l o w s k a : Op. cit. Warto także przypomnieć jedną z pierwszych 
koncepcji analizy treści wychowawczych zrealizowaną w roku 1931. Systema
tycznymi badaniami prowadzonymi przez 10 miesięcy objęto wybrane jednost
ki tematyczne (żywienie, zabawa, sankcje wychowawcze, kształtowanie cha
rakteru, sen) omawiane na łamach takich czasopism, jak między innymi Ladies, 
Home Journal, Chicago Daily Tribune, Parent's Magazine itd. Treści dotyczące 
każdego tematu liczono w obrębie danego czasopisma i sumowano je w obrę
bie jednostkowych treści. Wyodrębniono ponadto treści pochodzące od rodziców 
i autorów. Te pierwsze występowały tylko w niektórych czasopismach, np. Pa
rent's Magazine w rubryce listów. Analiza ilościowa pozwalała na obliczenie, 
ile miejsca przeznacza się na problematykę wychowawczą w poszczególnych 
pismach i ile miejsca zajmują wytypowane zagadnienia. Analiza jakościowa 
dotyczyła treści wchodzących w zakres tematów (units). Jednostki tematyczne 
przedstawiono w kontekście treści, która łączyła się ze wskazaniem kierunku 
postępowania, zalecaniem czy sugestią w danym zakresie, np. przestrzegania 
regularności posiłków, dobrych „obyczajów" w trakcie jedzenia itd. Treści te 
porównywano z zaleceniami współczesnej wiedzy. Analiza jakościowa wskazy
wała wpływ psychologii na wyrażone w treściach tendencje. Dotyczyło to 
wszystkich badanych zagadnień. Analiza wykazała również, że formułowane 
w czasopismach zasady wychowawcze są akceptowane przez autorytety, a także 
to, że niektóre treści sprzeciwiały się, były niezgodne z obowiązującymi zasa
dami, ale zmierzały do bezpośrednich praktycznych rozwiązań albo też zbliżały 
„teorię do praktyki". J. P o l l o c k : A Study of the Validity of Current Perio
dical and Serial Literature on Child Study. (W:) Researches in Parent Educa
tion ed. R. H. O j e m an. University of Iowa Studies, Studies in Child Wel-



kwestią jakościowego i ilościowego sposobu badań, ale — jak są
dzę — można je uznać za pewną propozycję komplementarnego 
ujmowania obu aspektów analizy treści. Ilościowy wymiar określony 
jest przez podział analizowanych treści na: obojętne wychowawczo 
i nieobojętne wychowawczo, a w ramach drugiego rodzaju treści 
na kategorie ogólne i szczegółowe oraz ze względu na wielkości wy
powiedzi mierzone zajmowaną powierzchnią 1 S. No podstawie takich 
wyliczeń można wnioskować o najczęściej poruszanych zagadnie
niach na łamach analizowanego środka komunikowania. Druga część 
badań polegała na interpretacji uzyskanych wyników i rekonstruk
cji orientacji na wartości, reprezentowanej przez analizowane pis
mo. Tej części badań należy jednak przypisać brak explicite okre
ślonych sposobów dochodzenia do formułowanych sądów, poza tym, 
że zmienną ingerującą — jak można wnioskować — jest system 
wartości przyjmowany przez badacza. 

Przychylając się do stanowiska uznającego komplementarność 
ilościowego i jakościowego sposobu analizy t reśc i 1 6 opracowano 
schemat postępowania badawczego uwzględniający trzy kryteria 
upowszechnianych treści: 1. Kryterium rozwojowe określające róż
ne fazy rozwoju człowieka począwszy od jego urodzenia. Ich wy
odrębnienie jest oparte na podziałach uznanych w psychologii roz
wojowej. Operujemy tu kategoriami wieku bądź ogólniejszymi, np. 
niemowlęctwo, dzieciństwo, adolescencja itd. 2. Kryterium zakre
sowe — określające kategorie tematyczne upowszechnianych treści 
wybranych do analizy, 3. Kryterium adresata służące do ustalenia 
odbiorcy wypowiedzi, na przykład: treści adresowane do odbiorców 
w określonej kategorii wieku (młodzieży, dorosłych itd.) oraz peł
niących określone role społeczne (rodziców, wychowawców, ucz
niów ltd.). Nie stosowano przyjętego w innych powoływanych ba
daniach podziału treści na obojętne wychowawczo i nieobojętne 
wychowawczo. Zakładano bowiem, że ogół oddziaływań podejmo
wanych przez zespół nadawców treści na łamach pisma, które uzna-

fare 1934, t. II, s. 18—218 (Cyt. za O. C z e r n i a w s k ą : Treści i formy upo
wszechniania kultury pedagogicznej. Maszynopis, Zakład Pedagogiki Społecznej 
UŁ, Łódź 1978). 
1 5 Podobny, aczkolwiek bardziej rozbudowany schemat badawczy przyjmował 
także w swych badaniach F. A d a m s k i : Op. cit. Por. też t e g o ż : Trady-
cyjność i nowoczesność zachowań przedmałżeńskich w słuchowisku radiowym 
„W Jezioranach". Zeszyty Prasoznawcze 1977 nr 4. 
te przyjęta w tej pracy terminologia koresponduje z szerokim rozumieniem 
analizy zawartości stosowanym w pracach krakowskiego Ośrodka Badań Pra-
soznawczych. Zob. hasło Analiza zawartości prasy w Encyklopedii wiedzy 
o prasie. Ossolineum 1975; P. D u b i e l : Metody analizy zawartości. (W:) Me
tody i techniki badań w prasoznawstwie, t. I. Warszawa 1969. W literaturze 
spotyka się także stanowiska, zgodnie z którymi pojęcie „analizy zawartości" 
rezerwuje się dla ilościowego aspektu badań, skoncentrowanego zwłaszcza wo
kół analiz syntaktycznych, natomiast aspekt jakościowy proponuje się oznaczać 
terminem „analiza treści" — zob. np. J. P a p u z i ń s k a , op. cit., s. 88. Po
dobne oznaczenia przyjęto także w pracach Zespołu Problemu XIV.2.0. 



liśmy za specjalistyczne 1 7 , jest zorientowany na szeroko pojęte wy
chowywanie. 

Podstawową jednostkę analizy stanowił artykuł. Do badań wy
brano ar tykuły spełniające warunki kryterium nadawcy. Obejmuje 
ono nazwiska tych autorów, których artykuły są regularnie zamie
szczane w każdym numerze badanego czasopisma. Stosowanie ta
kiego kryterium doboru uzasadnia fakt, że treści propagowane przez 
wyróżnionych autorów w zasadniczy sposób określają i charakte
ryzują reprezentowaną przez pismo orientację na wartości. Analizą 
objęto rocznik 1974. Przedstawiona poniżej procedura badawcza, 
będąca zmodyfikowaną wersją badań B. Berelsona 1 8 , polega na ana
lizie każdej jednostki badania — według wynikających ze schematu 
ustaleń. 

P ierwszym etapem było określenie adresata wypowiedzi. W kon-
• ceptualnej wersji badań przyjęto szerokie rozumienie wycho
wania traktowanego jako proces interakcji między wychowawcą 
a wychowankiem, przebiegający zgodnie z przyjętym przez wycho
wawcę ideałem wychowawczym. Przedmiotem zabiegów wycho
wawczych są zarówno rodzice, jak i dzieci. Stąd ogół przyjętych 
do analizy artykułów podzielono na trzy grupy: 1. ar tykuły dla ro
dziców o rodzicach, 2. ar tykuły dla rodziców o dzieciach, 3. arty
kuły inne dla rodziców — na przykład instruktażowe (z zakresu 
przyrządzania potraw), informacyjne (informacje o przepisach 
prawnych). W obrębie tych kategorii wyodrębniono wypowiedzi 
adresowane: tylko do matki, tylko do ojca, do obojga rodziców. 

Podobnie, jak w innych badaniach, treści pisma podzielono •— 
dla celów analitycznych — na pewne kategorie. Wydzielenie takich 
grup tematycznych wiąże się ze wspomnianym wyżej szerokim 
rozumieniem procesu wychowywania obejmującego całokształt 
aktywności człowieka. Wyodrębniono zatem cztery grupy i k i lka
naście podgrup tematycznych. 

A . Zagadnienia dotyczące rozwoju fizycznego (zdrowie, miara 
i waga, odżywianie, higiena, świadome kierowanie niektórymi pro
cesami biologicznymi organizmu). 

B. Zagadnienia rozwoju psychicznego (rozwój emocjonalny, roz
wój intelektualny, zaspokojenie potrzeb psychicznych). 

C. Wrastanie w społeczeństwo — czyli treści dotyczące uczenia 
się i przygotowywania do pełnienia różnych ról społecznych (mał-

1 7 Pismo specjalistyczne — w moim rozumieniu — cechuje ogólna jednorodność 
zagadnień poruszanych na jego łamach, wyznaczona przez podstawową proble
matykę określającą profil pisma. Nadawca treści posiada merytoryczne kom
petencje w zakresie poruszanej tematyki. Stwierdzenie tego faktu ma istotne 
znaczenie dla poziomu efektywności oddziaływań wychowawczych podejmowa
nych przez pismo. 
1 8 Cyt. za D. Р. С a r t w r i g h t e m : Analiza treści. (W:) S. N o w a k : Me
tody badań socjologicznych. Warszawa 1965. 



żonków, rodziców, dziecka: a) wobec rodziców, b) wobec rodzeń
stwa, c) wobec innych dzieci, d) wobec instytucji wychowawczych). 

D. Wrastanie w kulturę — czyli treści dotyczące zachowań 
w sferze zwłaszcza kultury symbolicznej 1 9, podejmujące kwestie: 
kreacji kulturalnej i konsumpcji kulturalnej. 

Kolejne etapy postępowania badawczego polegały na: 
1. określeniu przedmiotu wypowiedzi — tzn. ustaleniu, do jakiej 
subkategorii można zakwalifikować daną wypowiedź; 
2. charakterystyce kierunku wypowiedzi — ustaleniu czy przedmiot 
został potraktowany życzliwie, czy nie; 
3. sformułowaniu przesłanek oceny kierunku — czyli uzasadnieniu, 
na jakiej podstawie oceniamy tak a nie inaczej kierunek wypo
wiedzi. 

Istotną kwestią badawczą było również uzyskanie wiedzy o re
prezentowanej orientacji • na wartości, czyli ustalenie, jakie cele 
i dążenia ujawnia pośrednio lub wyraża bezpośrednio wypowiedź, 
a także, jakie metody stosuje się do realizacji owych celów. Przy
jęliśmy, że ar tykuły zamieszczane w czasopiśmie podporządkowane 
są spełnianiu określonych funkcji, które podzielono na dwa rodzaje: 
profilaktyczną i terapeutyczną. Podział taki jest konsekwencją wy
nikającą z naczelnej założonej funkcji pisma, jaką jest wychowy
wanie realizowane przez informacje i poradnictwo. Celem treści 
artykułów jest wzmacnianie normalnie przebiegających procesów 
rozwoju i zapobieganie sytuacjom niewłaściwym (działalność pro
filaktyczna) lub wskazanie kierunku i możliwości działań terapeu
tycznych. Ponieważ analizie są także poddane ar tykuły wchodzące 
w skład kategorii „wrastanie w społeczeństwo" i „wrastanie w ku l 
tu rę" — przyjęto szerokie rozumienie obu tych terminów, aby móc 
i do tych kategorii stosować taki podział funkcji przekazywanych 
treści. „Profilaktyczny" będzie zatem oznaczał nie tylko „zapobie
gający", ale przede wszystkim „przygotowujący do... np. odgrywa
nia jakiejś roli", wspierający w rozwoju, a „terapeutyczny" ozna
czać będzie nie tylko leczący, ale również „uczący jak... np. roz
wiązywać istniejące już konflikty małżeńskie", „korygujący" ukła
dy. Tak więc, jeśli np. artykuł omawiał zagadnienia zapobiegania 
jakiejś chorobie, to jego funkcję określiliśmy jako „profilaktycz
ną", jeśli natomiast omawiał sposoby leczenia tej choroby (wska
zywał, jak zredukować stan, który już jest), to jego funkcję okre
śliliśmy jako „terapeutyczną". Ale również, jeżeli ar tykuł omawiał 
na przykład sposoby przygotowania dziecka do odwiedzania mu
zeum, do obejrzenia filmu itp., to jego funkcję założoną — w myśl 
przyjętej tu terminologii — określiliśmy jako „profilaktyczną", 
a jeśli na przykład omawiał sposoby korygowania „stanów nega
tywnych" (np. gdy dziecko zachowuje się „niewłaściwie" w kinie, 

1 9 A. K ł o s k o w s k ą : Semiotyczne kryterium kultury. (W:) Z historii i so
cjologii kultury. Warszawa 1969. 



muzeum) to jego funkcję założoną określiliśmy jako „terapeuty
czną". Jeżeli nie dało się ustalić w treści żadnej dominanty którejś 
z wymienionych funkcji, to kwalifikowaliśmy ją do kategorii zbior
czej „profilaktyczno-terapeutycznej ". 

Przyjęto też, że założone funkcje artykułu nadawca może reali
zować w sposób instrumentalny lub kierunkowy 2 0 . Z przekazem, 
który w sposób instrumentalny realizuje założone funkcje, mamy 
do czynienia wówczas, gdy nadawca skupia przede wszystkim uwagę 
na kształtowaniu „technicznej" umiejętności działania. Informacje 
wskazujące konkretne, explicite sformułowane sposoby zachowania 
mają charakter „instruktażu", którego przestrzeganie w działaniu 
powinno zapewnić pożądany ze względu na zamierzony cel efekt 
(skutek). Natomiast jeśli nadawca skupia uwagę przede wszystkim 
na kształtowaniu właściwych postaw, tzw. kierunkowych cech oso
bowości, odwołując się do uznawanych wartości, argumentów emo
cjonalnych itp. i tę drogę wskazuje jako dojście do zamierzonego 
celu — nazwiemy to kierunkowym sposobem realizowania założo
nych funkcji przekazywanych treści. Podobnie jak w przypadku 
określania założonych funkcji artykułu, o tym, jakim sposobem są 
one realizowane, zadecydowały dominujące w artykule treści uzna
ne za charakterystyczne dla jednego lub drugiego sposobu. W przy
padku niemożliwości ustalenia „dominanty" treści — artykuł kwa
lifikowaliśmy do kategorii zbiorczej „instrumentalny-kierunkowy". 
Relacje między założonymi funkcjami artykułu a sposobami ich 
realizacji obrazuje tabela 1. 

Tabela 1: Relacja miedzy funkcjami założonymi artykułu a sposobami ich 
realizacji 

Kryterium sposobu realizacji funk
cji założonych 

Kryterium funkcji założonych 
przekazu (artykułu) 

Kryterium sposobu realizacji funk
cji założonych profilak

tyczna 
(P) 

terapeu
tyczna 

(T) 

profilak-
tyczno-
terapeu-

tyczna 
(PT) 

instrumentalny (I) IP IT IPT 

kierunkowy (K) KP K T KPT 

instrumentalny, kierunkowy (IK) IKP IKT IKPT 

Następne etapy postępowania badawczego zmierzały do charakte
rystyki osób występujących w wypowiedziach i określenia pod

miotu podejmującego działania wychowawcze (np. ojciec, matka). 

2 0 Podział na oddziaływania instrumentalne i kierunkowe oparto na podob
nych rozróżnieniach wprowadzonych przez H. M u s z y ń s k i e g o : Wstęp do 
metodologii pedagogiki. Warszawa 1970, s. 38—39. Znaczenie, jakie przypisuje
my tym pojęciom w naszych badaniach, niezupełnie jednak4pokrywa się z usta
leniami tego autora. 



Pozwala to na przykład na ustalenie postulowanej struktury po
działu obowiązków wychowawczych między rodzicami, itp. Starano 
się także ustalić charakter wypowiedzi, to znaczy, czy została ona 
skonstruowana tak, że wskazuje tylko jedno możliwe rozwiązanie, 
czy też dopuszcza możliwości alternatywne, oraz określić podstawę 
uzasadniającą i tłumaczącą podejmowany przez nadawcę charakter 
i kierunek oddziaływań wychowawczych. 

W analizach empirycznych brano pod uwagę także ogólną cha
rakterystykę szaty graficznej pisma, uznając, iż może to być do
datkowy czynnik wzmacniający efektywność podejmowanych od
działywań wychowawczych. Nie uwzględniono natomiast wielkości 
wypowiedzi mierzonej zajmowaną powierzchnią. Uznano bowiem 
ten typ pomiaru za mało istotny, zwłaszcza że badane wypowiedzi 
(artykuły) z reguły miały jednakową objętność. 

Schemat analizy zawartości pisma pozwala zatem nie tylko na 
ilościowe charakterystyki wskazujące na zróżnicowanie częstości 
występowania poszczególnych kategorii tematycznych, stosowanych 
sposobów osiągania założonych funkcji wypowiedzi itp., ale umożli
wia także — na drodze sformułowanych reguł postępowania — re
konstrukcję propagowanej orientacji na wartości i konstrukcję mo
delu wychowawczego rodziny. 

Z wyliczeń dotyczących stosowania kryterium założonych fun
kcji wypowiedzi i sposobów ich realizacji wynika na przykład, że 
oddziaływania wychowawcze pisma nastawione są przede wszyst
kim na profilaktykę, a więc zgodnie z przyjętym szerokim rozu
mieniem tego terminu ich celem jest nie tylko zapobieganie róż
norodnym niepożądanym stanom „fizycznym", „psychicznym", 
„społecznym" i „kulturowym", ale także przygotowanie odbiorcy 
do spełniania rozmaitych zadań społecznych w życiu rodzinnym, 
zwłaszcza zaś w wychowawczym aspekcie istnienia i funkcjonowa
nia rodziny. Niewielkie różnice między wielkościami charakteryzu
jącymi natężenie posługiwania się sposobami realizacji założonych 
funkcji wypowiedzi są umotywowaną podstawą stwierdzenia, że 
pismo w przyjętym programowo sposobie oddziaływania zachowuje 
jednakowe proporcje w stosowaniu metod instrumentalnych i kie
runkowych, traktując obydwa te sposoby jako aspekty jednej ca
łości, którą wcześniej określiliśmy jako poradnictwo. 

Warto także podkreślić, że Twoje Dziecko można uznać za pismo 
rodzinne. Wskazują na to odpowiednie wyliczenia uwzględniające 
kryterium adresata, z których wynika, że 3/4 analizowanych wy
powiedzi kierowanych jest do obojga rodziców. Podkreśla się w nich 
aktywną podmiotową rolę obojga rodziców. Pozostały procent arty
kułów kierowany był „tylko do matki", co wiązać należy z pewną 
uznaną przez pismo specjalizacją ról wychowawczych związaną ze 
społeczną, psychiczną i biologiczną rolą matki w życiu niemowlęcia. 

Wpropagowanym przez Twoje Dziecko modelu wychowawczym 
rodzinę traktuje się jako egalitarną wspólnotę połączoną wię

zami emocjonalnymi, skupioną wokół autonomicznej wartości 



dziecka i uznaje się ją za najbardziej właściwe naturalne środowi
sko wychowawcze. Rodzina mała, będąca zasadniczym podmiotem 
oddziaływań wychowawczych, zorientowana na trwałe kontakty 
z rodziną pochodzenia, wypełnia swoje funkcje i zadania współ
pracując z różnymi instytucjami (przedszkole, szkoła, przychodnia 
zdrowia itp.), a także kręgami sąsiedzkimi. Najważniejszym ogni
wem spajającym jest miłość wyrażająca się w pragnieniu dobra 
drugiej osoby i warunkowany przez nią kontakt psychiczny okre
ślający relacje osobowe w rodzinie i małżeństwie, oparty na wza
jemnym zaufaniu, odpowiedzialności, lojalności i wierności małżeń
skiej, równomiernym rozdziale obowiązków, na dostrzeganiu potrzeb 
drugiej osoby i respektowaniu jej odmienności. Celem wychowa
nia jest dziecko samodzielnie myślące, umiejące zwalczać powstałe 
trudności, wytrwale dążące do realizacji celów stawianych przed 
nim zarówno przez rodziców, jak i samego siebie, aktywne, opty
mistycznie patrzące na świat i innych ludzi i określające siebie 
w „wielkim zbiorowym obowiązku", jakim jest Ojczyzna. Postawa 
rodziców wyraża się w akceptacji dziecka, współdziałaniu z nim, 
zapewnieniu mu rozsądnej swobody i w uznaniu jego praw 2 1 . Pro
pagowane treści modelowe w swych uzasadnieniach opierają się 
na argumentach naukowych, a w zakresie realizacji postulowanych 
celów wychowawczych można przypisać im orientację moralno-nor-
matywną 2 2 . Cechuje je także optymistyczny, chociaż nie naiwny 
obraz „rzeczywistości rodzinnej". Jest charakterystyczne, że nie 
znajdujemy w artykułach opisu takiej sytuacji życiowej, która jest 
beznadziejnie tragiczna. Być może ta właśnie atmosfera pisma, 
spełniająca rolę jakby antidotum przeciw temu, co jest złe i bez
nadziejne w życiu rodzinnym, daje poczucie, że można „żyć lepiej 
i piękniej". 

Biorąc pod uwagę osadzenie problematyki badawczej w nurcie 
rozważań nad kulturą pedagogiczną, jako konieczne uzupełnienie 
etapu analizy zawartości pisma uznano badania nad recepcją treści 
modelowych wśród czytelników. Opierając się na zestawie cech mo
delowych uzyskanych w wyniku pierwszego etapu badań — skon
struowano kwestionariusz wywiadu pogłębionego, zmierzający do 
uzyskania wiedzy o postawach czytelników wobec pisma, sposobach 
recepcji treści i wzorach zachowań rodzinnych i małżeńskich, a tak
że o cechach społeczno-demograficznych badanych **. Badania dru
giego etapu zmierzały także do znalezienia empirycznie uzasadnio
nego zestawu zmiennych warunkujących stopień efektywności od
działywań wychowawczych prasy. W tym też celu, przyjmując że 

8 1 Opracowanie kwestii szczegółowych przedstawiłem między innymi w pracy: 
Poradnictwo kierunkowe i instrumentalne na łamach miesięcznika Twoje 
Dziecko. Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne 1976 nr 3. 

8 2 R. C. W i l l i a m s o n : Marriage and Family Relation. New York 1966, 
s. 334 i п. 
2 8 Badania prowadzone przy pomocy kwestionariusza wywiadu korespondowały 
także z innymi pracami prowadzonymi w ramach Zespołu, stąd w ogólnym 
opracowaniu pozwalało to na możliwość wieloaspektowego naświetlenia pro
blemów kultury pedagogicznej. 



Twoje Dziecko wraz z zespołem nadawców treści, których cechuje 
ogólna jednolitość w propagowanej orientacji na wartości, można 
uznać za specyficzny rodzaj instytucji wychowującej — ogół od
działywań poddano klasyfikacji ze względu na kryterium sposobu 
e m i s j i treści wychowawczych i kryterium sposobu r e c e p c j i 
treści wychowawczych. Współzależność obu tych kryteriów przed
stawia tabela 2. 

Tabela 2: Relacje między sposobami emisji i recepcji treści wychowawczych 

Kryterium sposobu recepcji treści 
wychowawczych 

Kryterium sposobu emisji treści 
wychowawczych Kryterium sposobu recepcji treści 

wychowawczych 
anonimowy (A) imienny (I) 

bezpośredni (B) AB IB 

pośredni (P) AP X 

W wyniku tych zestawień uzyskujemy trzy typy interesujących 
nas relacji wychowawczych. 

A B — wychowawca na łamach pisma przekazuje cele i metody 
wychowawcze, udziela niezbędnych informacji umożliwiających 
internalizację postulowanych wartości, a odbiorca (wychowanek) 
świadomie je akceptuje i realizuje bądź też uznaje za niewłaściwe 
i odrzuca. 

A P — wychowawca na łamach miesięcznika przekazuje cele i me
tody wychowawcze, udzielając niezbędnych informacji ułatwiają
cych internalizację postulowanych wartości. Wychowanek nie 
uświadamia sobie związku między tym, co postuluje wychowawca, 
a własnym systemem wartości i sposobami zachowań, co nie ozna
cza, że w konkretnych przypadkach wzory zachowań nie mogą się 
kształtować zgodnie z postulowanymi na łamach pisma modelami. 
Jest to, jak sądzę, często sytuacja stawiająca badacza w obliczu 
trudnego do rozwiązania problemu ustalenia zakresu wpływu i od
działywań instytucji wychowującej na kształtowanie kierunkowych 
i instrumentalnych cech wychowanka. 

IB — wychowawca na drodze najczęściej korespondencji lub in 
nych kontaktów z czytelnikami przekazuje im pewne wartości 
i wskazuje na sposoby ich osiągania. Wychowanek świadomie iden
tyfikuje się z nimi bądź też uznaje je za niewłaściwe i odrzuca 2 4. 

X — ten typ relacji przy naszych założeniach jest kategorią 
pustą. 

2 4 Ten typ relacji wychowawczych był przedmiotem badań O. C z e r n i a w 
s k i e j . Informacje na ten temat można znaleźć w jej pracy: Poradnictwo jako 
wzmacnianie środowiska wychowawczego. Warszawa 1977, s. 183 i n. 



Uzyskane wyniki, których przedstawienie wykraczałoby poza ra
my tej pracy, stanowią uzasadnioną podstawę wnioskowania o za
sadniczo „bezpośrednim" charakterze „anonimowych" oddziaływań 
pisma. Byłby to zatem także dobry przykład na możliwą rolę środ
ków masowych w podejmowaniu efektywnych oddziaływań wycho
wawczych w stosunku do rodziny. 

M ożna ogół empirycznie potwierdzonych w naszych badaniach 
zmiennych warunkujących — przyjmując, że przedstawiona 

niżej numeracja cech dodatnio korelujących z poziomem efektyw
ności oddziaływań wychowawczych pisma nie jest wyczerpująca — 
podzielić na dwie grupy. 

Pierwsza z nich wskazuje na zewnętrzne przesłanki „wypowie
dzi skutecznej". Należą do nich: 1. Język wypowiedzi, który musi 
uwzględniać poziom sprawności komunikacyjnych odbiorcy, co jest 
warunkiem prawidłowo przebiegającego procesu dekodowania; 2. 
Adresowanie wypowiedzi do obojga rodziców, co stwarza i ułatwia 
wspólną dyskusję nad poruszanymi zagadnieniami i ewentualnie 
wypracowanie jednolitej l ini i postępowania np. wobec dzieci; 3. 
wyważenie między kierunkowym i instrumentalnym sposobem po
radnictwa, co uniemożliwia przypisanie wypowiedzi stylu mentor
skiego, a także zachowanie odpowiednich proporcji między funkcją 
profilaktyczną i terapeutyczną, co pozwala na uniknięcie jedno
stronności oddziaływań i tym samym zbliża do faktycznych proble
mów czytelnika; 4. Zachowanie wewnętrznej spójności propagowa
nego przez nadawcę (środek komunikowania) systemu wartości, co 
ułatwia odbiorcy identyfikację z treściami modelowymi. 

Druga grupa zmiennych skupia się wokół przesłanek, które moż
na nazwać subiektywnymi. Należą do nich: 1. Wspomniane wyżej 
definiowanie kontaktu z pismem w kategoriach „bezpośrednich". 
Subiektywnie mierzony związek własnych zachowań z treściami mo
delowymi określony stopniem odpowiedniości między indywidual
nym systemem wartości a tym, który reprezentuje wychowawca, 
stanowi w literaturze przedmiotu istotny warunek wyznaczający 
efektywność oddziaływań pisma 2 5 . Jest to również szczególna sfera 
oddziaływań nadawcy, który ex definitione powinien zmierzać do 
spowodowania takiej zgodności; 2. Postrzeganie nadawcy jako spe
cjalisty w danej dziedzinie wzmacniane rangą powoływanych 
przez niego naukowych uzasadnień, co zwiększa w indywidualnym 
przekonaniu efektywność podejmowanych zachowań zgodnych 
z kierunkiem postulowanym przez nadawcę 2 ( !. 

Wydaje się, że skonstruowany indeks cech może stanowić pewną 
propozycję dla wychowawców, którzy posługują się środkami ma-

2 5 Zob. np. J. T. K l a p p e r : The Effects of Mass Communication. New 
York 1965. 

2 0 Słuszność uwzględnienia tego czynnika potwierdza również teoria psycholo
gii społecznej. Zob. np. S. M i k a : Wstęp do psychologii społecznej. War
szawa 1975. 



sowymi jako narzędziem swych zabiegów wychowawczych. Zorga
nizowanie sposobów oddziaływań wychowawczych zgodnie z su
gestiami wynikającymi z indeksu zmiennych warunkujących przy
czynia się bowiem, jak sądzimy, do wzrostu stopnia ich efektyw
ności. Być może wniosek taki rozszerzyć by można również na inne 
rodzaje oddziaływań podejmowanych przez środki masowe. Podob
ne intencje wiążemy także z przedstawionymi propozycjami sche
matu postępowania badawczego, który — aczkolwiek weryfikowany 
w specyficznej problematyce — w kontekście badań nad kulturą 
pedagogiczną może mieć, przy uwzględnieniu niezbędnych modyfi
kacji, szersze zastosowanie. 



Zeszyty PRASOZNAWCZE 
Kraków 1979 R. X X nr 1 09) 

WŁADYSŁAW MIODUNKA 

ELEMENTY 
W PRZEKAZACH 

JĘZYKOWE 
TELEWIZYJNYCH 

Adiunkt dr W. Miodunka stara się w artykule uchwycić 
swoistość środków językowych w telewizji. Szuka podo
bieństw i różnic między nimi a innymi odmianami języ
ka, np. spontanicznie mówioną czy „literacką". Autor po
stuluje badania relacji między słowami i obrazami, 
gdy — jak w telewizji — środki językowe funkcjonują 
z ikonograficznymi. 
Artykuł jest fragmentem większej pracy, będącej wstę
pem do badań prowadzonych w Instytucie Filologii Pol
skiej UJ pod kierownictwem prof, dr Zofii Kurzowej. 

J ęzykoznawstwo strukturalne zwróciło u w a g ę 1 na istnienie dwu 
kodów: pisanego i mówionego, związanych z dwoma utrwalony

mi sposobami komunikacji: ustną (bezpośrednią, cechującą się obec
nością nadawcy i odbiorcy w tym samym miejscu i czasie) oraz p i 
saną (pośrednią, gdyż kodowanie i dekodowanie tekstu pośrednika 
odbywa się w różnych miejscach i w zmienionym czasie) *. „Era 
elektroniczna" przyniosła nowy sposób przekazywania informacji j ę 
zykowej: jest ona mówiona, towarzyszy jej obraz reprezentujący 
część sytuacji, w której znajduje się mówiący, jednakże przekaz mo
że być utrwalony i odbierany w dowolnym miejscu i czasie. Czy te 
efekty pozwolą mówić o nowym kodzie? O nowym typie przekazów 
językowych? Trudno powiedzieć, gdyż badania nie są zbyt zaawan
sowane. 

1 Niniejszy artykuł jest częścią pracy pod tytułem „Uwagi o roli i uwarunko
waniach środków językowych w przekazach telewizyjnych", napisanej na po
czątku 1977 r. Praca miała być wprowadzeniem do dyskusji dotyczącej języka 
(w) telewizji, który bada zespół kierowany przez prof. Zofię Kurzową. W arty
kule wykorzystałem uwagi krytyczne wysunięte w dyskusji nad pierwotną wer
sją. Serdecznie za nie dziękuję uczestnikom zorganizowanej w zespole dyskusji. 
2 W. M i o d u n k a : Funkcje zaimków w grupach nominalnych współczesnej 
polszczyzny mówionej. ZN UJ Kraków 1973. Prace Językoznawcze 43, s. 7—33. 



Godne uwagi wydaje się, że jeden z numerów pisma Langue Fran
çaise poświęcony językowi reklamy, prasy, radia, komiksów i tele
wizji został zatytułowany „Textes et discours non li t téraires" 8, gdyż 
świadomie wybrano opozycję języka środków komunikowania, ich 
języka mówionego (expression orale), wtórnie mówionego (expression 
oralisée) i pisanego (texte visuellement lisible) w stosunku do języ
ka literackiego rozumianego wąsko jako język literatury. 

Głębsze zastanowienie się nad proponowanymi w różnych pracach 
opozycjami prowadzi do wyodrębnienia dwu nowych opozycji: 

1. przeciwstawienia tekstów spontanicznie mówionych tekstom opra
cowanym; 

2. przeciwstawienia tekstów językowych funkcjonujących samo
dzielnie tekstom funkcjonującym z elementami ikonograficznymi 
i akustycznymi (niejęzykowymi). 

Opozycja pierwsza korzysta z przeciwstawienia dwu typów sytua
cji komunikacyjnych: 

1. Sytuacji tzw. naturalnej, cechującej się obecnością nadawców (N) 
i odbiorców (O) w tym samym miejscu i czasie, wymianą infor
macji między N i O, komunikacją bezpośrednią i natychmiastową 
oraz użyciem obok kanału akustycznego innych kanałów informa
cji (np. przekazywaniem elementów gestykulacyjno-mimicznych). 
Należy podkreślić, że wymienione zmienne gwarantują natych
miastową kontrolę procesu komunikacji, która z kolei umożliwia 
spontaniczność komunikowania \ 

2. Sytuacji mniej lub bardziej sformalizowanej, cechującej się nie
obecnością odbiorców w danym miejscu i czasie (dla N są oni 
zwykle nieznani, choć często przewidywani), brakiem bezpośred
niej i natychmiastowej wymiany informacji oraz obecnością tzw. 
układu powielającego, tzn. utrwalającego tekst w formie graficz
nej lub akustycznej. Konieczność przygotowania i utrwalenia 
przekazu zmusza nadawcę do takiego opracowania tekstu, by peł
nił on swą funkcję komunikacyjną niezależnie od typu niezna
nych odbiorców oraz czasu i miejsca jego dekodowania. 

Jak łatwo zauważyć, opozycja tekstów spontanicznych i opracowa
nych nie pokrywa się z klasyczną opozycją kodu mówionego i pisa
nego. Do tekstów spontanicznych będą należeć co prawda tylko tek
sty mówione, jednakże za teksty opracowane uznamy zarówno 
teksty w formie mówionej, jak i pisanej, zarówno teksty literackie 
i prasowe, jak też mówione teksty radiowe i telewizyjne. Twórcy 
opracowanych tekstów mówionych i pisanych powinni bowiem: 

8 Langue Française nr 28, zatytułowany „Textes et discours non littéraires; 
description — enseignement". Larousse, décembre 1973. 
4 Zob. W. M i o d u n k a : Op. cit., s. 26. Ograniczam się tu do podania zmien
nych dla sytuacji komunikowania, pomijając sytuację konkretnego aktu mo
wy i identyfikację jego uczestników, gdyż już pierwszy typ parametrów gwa
rantuje spontaniczność wymiany informacji. Inne zmienne mogą wpływać na 
stopień spontaniczności konkretnego aktu mowy. 



1. przestrzegać s k o d y f i k o w a n e j normy, 
2. selekcjonować słownictwo i struktury językowe, 
3. w miarę możliwości eliminować elementy parazdaniowe, grama

tycznie fakultatywne, ale pełniące w języku mówionym funkcje 
strukturalne 5. 

Ponieważ mamy tu zawsze do czynienia z tekstami utrwalonymi, 
musimy wziąć pod uwagę korektę językową tekstu, której dokonuje 
jego autor oraz zespół pracowników technicznych (poprawa maszy
nopisu, montaż nagrań itp.). Wynika stąd wniosek, że proces opra
cowywania tekstu jest wielostopniowy i zinstytucjonalizowany przez 
wydawnictwa oraz redakcje radiowe i telewizyjne. 

Wobec takiego ustawienia naczelnej opozycji wątpliwości budzi 
przynależność pewnych typów przekazów, takich jak np. sprawoz
danie (radiowe lub telewizyjne) z meczu, robione „na żywo". Moim 
zdaniem jednak teksty tego typu mogą być zaliczone tylko do gru
py przekazów opracowanych, o czym świadczą dane sytuacyjne (nie
obecność odbiorców, możliwość późniejszego odtwarzania sprawoz
dania) oraz fakt, iż sprawozdawca nigdy nie mówi o meczu tak, jak 
by opowiadał o nim przyjacielowi w prywatnej rozmowie (tzn. musi 
przestrzegać trzech podanych uprzednio warunków). O swoistości 
sprawozdania stanowią głównie dwa czynniki: konieczność natych
miastowej reakcji językowej na to, co się dzieje (stąd pozorna spon
taniczność) oraz brak korekty tekstu mówionego. Ale też sprawozda
nia są dziełem dziennikarzy, którzy drogą stopniowego „treningu" 
językowego powinni osiągnąć kompetencję językową pozwalającą na 
szybkie tworzenie tekstów zgodnych z obowiązującymi normami. 

Jeśli język, którego używa telewizja, jest tak samo opracowany 
jak język, którym posługuje się literatura, to można by przypusz
czać, że metody ich analizy i opisu mogą być te same. Dotychczaso
we omówienia polskiego języka w radiu, telewizji i prasie są w za
sadzie wyliczeniem tego, co różni teksty radiowe, telewizyjne i pra
sowe od tekstów literackich. Warto równocześnie zauważyć, że tek
sty literackie stanowią normę pozwalającą osądzać odchylenia wła 
ściwe tekstom prasowym czy radiowym. Ocena ta bywa dwojaka: 
jeśli autor pracy jest świadom swoistości np. prasy, zalicza je do 
właściwości stylu prasowego; jeśli natomiast uważa, że wszystko, co 
jest publikowane, powinno być zgodne z normą literacką, odchyle
nia te uważa za błędy językowe. Wypada zauważyć, że ta ostatnia 
„metoda" jest właściwa wielu artykułom dotyczącym języka mówio
nego, co świadczy o jej rozpowszechnieniu i zakorzenieniu w umy
słach badaczy. 

À by jakąś metodę uznać za dobrą, należy wykazać jej przydatność 

niego typowe, jak i tego, co jest wspólne dla jakiejś grupy zjawisk. 
6 K . P i s a r k o w a : Składnia rozmowy telefonicznej. Prace IJP P A N nr 5„ 
Ossolineum 1975, s. 45: .,Elementy parazdaniowe pełnią funkcję strukturalną: 
segmentują tekst i konstytuują syntaktycznie jego wielowarstwowość." Są to, 
„zespoły sygnałów konatywnych, fatycznych, pseudofatycznych i pseudokona-
tywnych oraz czysto interpunktujących". 

zarówno tego, co dla 



Czy wspomniana metoda analizy tekstów, m e t o d a f i l o l o g i c z 
na , nadaje się do analizy tekstów „nieliterackich", np. radiowych 
czy prasowych? Sądzę, że nie, gdyż nie może oddać swoistości tek
stu radiowego wzbogaconego o konkretny typ głosu i wymowy, in 
tonację, inne efekty akustyczne, pomijając już to, że tekst radiowy 
różni się np. od klasycznej powieści, gdyż inne są ich cele i w inny 
sposób się je przekazuje R. 

Wbrew pozorom inaczej należy też opisywać język prasy, ponie
waż tu oprócz tempa przygotowania liczy się „waga informacyjna" 
tekstu, jego rodzaj, miejsce na stronie, rola tytułów, podtytułów, 
informacji wstępnych, wielkość czcionek itp. Język prasy jest języ
kiem pisanym i to łączy go z tzw. językiem literackim, rządzi się 
jednak innymi prawami, gdyż inny jest jego „proces produkcyjny", 
inna rola i przeznaczenie. Nie wydaje się, aby metoda oceniająca 
głównie poprawność gramatyczną tekstu, nie mogąca równocześnie 
nic powiedzieć o jego specyficznej kompozycji, funkcjonowaniu, 
o sposobie spełniania (lub niespełniania) zadań, była metodą dobrą. 
Bo nie można początkującemu dziennikarzowi radzić tylko, by pisał 
poprawnie, należy mu radzić, jak pisać, by pisać skutecznie i dobrze. 
Jest to możliwe, bo współczesne językoznawstwo potrafiło pokazać 
„kuchnię" różnych kodów, stylów, z indywidualnym stylem arty
stycznym włącznie. 

Bezradność metody filologicznej widać także w przypadku prze
kazów telewizyjnych łączących elementy dźwiękowe (słowo, muzy
ka i inne dźwięki) z obrazem. Nie ulega wątpliwości, że obraz powi
nien wywierać wpływ zarówno na kształt, jak i odbiór informacji 
słownych, zresztą to właśnie przekazywanie obrazu różni telewizję 
od radia i metoda powinna te różnice ukazać. Poza tym nietrudno 
zauważyć, iż telewizja obnaża bezradność ludzi starających się za 
wszelką cenę m ó w i ć poprawnie (zgodnie z normami kodu p i s a 
n e g o ) a tracących równocześnie swobodę, siłę przekonywania, 
własną osobowość. To w telewizji można zobaczyć ludzi przywykłych 
do kontaktu z anonimową grupą i używających na co dzień pol
szczyzny literackiej, którzy jednak nie potrafią dobrze przekazać 
posiadanych wiadomości. Czy nie powinno to nasuwać podejrzeń, 
że telewizja jako środek przekazu stawia pewne określone wymaga
nia wobec tekstów-informacji słownych, wymagania, którym nie 
każdy może sprostać? 

Z tych uwag na temat różnej funkcji elementów językowych na
leżących do grupy tekstów opracowanych wynika następne, wspo
mniane już, przeciwstawienie tekstów językowych funkcjonujących 
samodzielnie tekstom językowym funkcjonującym z elementami 
ikonograficznymi i akustycznymi. Wynika z niego robocze założenie, 

6 Różnic tych był świadom J. M a y e n , który napisał, że utwory mówione 
„przeciwstawiają się z jednej strony utworom przeznaczonym do odbioru czy
telniczego, z drugiej zaś wypowiedziom ustnym, nie będącym... w pełnym tego 
słowa znaczeniu utworami. Od tekstów przeznaczonych do odbioru czytelni
czego różnią się one znacznym, często przemożnym współdziałaniem czynników 
intonacyjnych" (O stylistyce utworów mówionych. Z dziejów Form Artystycz
nych w Literaturze Polskiej nr XXVI , IBL PAN, Ossolineum 1972, s. 5—6). 



że w przypadku telewizji powinniśmy mieć do czynienia nie z języ
kiem w telewizji, lecz z j ę z y k i e m t e l e w i z j i 7 . Oczywiście, 
założenie to musi być sprawdzone w badaniach empirycznych, które 
je potwierdzą bądź też mu zaprzeczą. Zaprzeczenie jednak już dziś 
można interpretować jako „nietelewizyjność telewizji polskiej", ja
ko ograniczenie procesu informowania do tekstu językowego przy 
niewystarczającym wykorzystaniu obrazu, stanowiącego przecież 
o swoistości, o racji bytu tego środka masowego przekazu. 

Jak wiadomo, przekaz telewizyjny różni się od radiowego tym, 
że informacje słowne wzbogaca obrazami, czyli do informacji języ
kowych dodaje informacje ikonograficzne. Oczywiście tylko suma 
tych dwu informacji daje to, co nazywa się przekazem lub wypo
wiedzią telewizyjną. Tak więc wynika z tego, iż procesy językowe 
są ściśle związane z procesami ikonograficznymi, wzajemnie na sie
bie wpływają, warunkują się, dając w sumie określone signifié. Oba 
typy informacji funkcjonują na następującej zasadzie: 

signifiant linguistique + signifiant iconographique = 
signifié inter-sémiotique. 

nteresujące jest ustalenie podstawowych zależności między ele
mentami językowymi a ikonograficznymi w poszczególnych ty

pach przekazów telewizyjnych. Trudno tu podać szczegółowe rela
cje, pożytecznie będzie jednak przyjąć pewien ich najogólniejszy 
schemat. Sądzę, iż można wyjść od propozycji M . Tardy'ego 8, który 
biorąc pod uwagę zależności informacji słownych i ikonograficz
nych, proponuje następujący podział funkcjonalny: 

1. Programy transmitowane ze studia (wywiady, dzienniki, spot
kania itp.) stanowią typ pierwszy. Bierze w nich udział kilka 
osób, których zadaniem jest mówić, zaś kamera pokazuje je 
w trakcie mówienia. Materiałem programu są wypowiedzi słow
ne, których jednak nie oddziela się od sytuacji powstania; pro
gram jest zatem organizowany wokół dwu liczących się punktów: 
wypowiedzi z jednej strony i mówiącego z drugiej. W tym wy
padku elementy językowe są podstawą przekazu, zaś elementy 
ikonograficzne zachodzą na nie, pokazując tego, który mówi, oraz 
sytuację, w której mówi. 

2. Reportaże (też tranmisje sportowe itp.) stanowią drugi podstawo
wy typ ze względu na współobecność dwu elementów: ikonogra
ficznego, ukazującego rzeczywistość (signifiant iconographique 
jest mniej lub bardziej zbliżony do samego referent) i językowe
go, opisującego i komentującego ją (signifiant linguistique). Oba 
te elementy dają informację złożoną z pokazu, prezentacji rze
czywistości i opisu językowego, występującego często w sposób 
nieciągły i opóźniony w stosunku do pokazu. Informacja całkowi
ta jest tu więc sumą tego, co się pokazuje, i tego, co się mówi. 

7 Inaczej sądzą J. P o d r a c k i , G. W a l c z a k : Język w radiu i telewizji. 
Poradnik Językowy 1975, z. 6, s. 310—317 (szczególnie s. 311). 
8 M. T a r d y : Procès linguistique et procès iconographique dans les messages 
télévisuels, Langue Française (op. cit.), s. 112—123. 
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Wypowiedź językową można zawrzeć w ramach komunikacyj
nych: mówię i pokazują; ja wam mówię, że realizator pokazuje; 
ja wam mówię, a on pokazuje. Sądzę, że ten typ przekazu jest 
częsty w T V P , a przykładami mogą być reportaże robione na bu
dowach, w fabrykach itp. 

3. Fi lmy telewizyjne to ostatni z głównych typów przekazu. Ich 
podstawą jest ciąg obrazów dający informacje (teksty nielingwi-
styczne), które mogą zawierać w sobie elementy językowe, jed
nakże w tym wypadku są one całkowicie podporządkowane wy
powiedzi ikonograficznej, są w niej zawarte. Celem przekazów 
tego typu jest wypowiedź głównie za pomocą obrazów odpowied
nio przygotowanych i zmontowanych, tekst językowy nie jest ko
mentarzem, lecz zbiorem wypowiedzi ludzi pokazywanych, biorą
cych udział w akcji, intrydze 11 itp. 

Nie sądzę, aby propozycje W. Tardy'ego wyczerpywały wszystkie 
możliwości, gdyż w rzeczywistości stosuje się często kombinacje 
poszczególnych typów, używa się przekazów z pogranicza dwu ty
pów itp. Istotą jego podziału jest zwrócenie uwagi na zależności mię
dzy elementami językowymi i ikonograficznymi: od dominacji infor
macji językowych w typie pierwszym, jej równowartości w stosunku 
do obrazów w typie drugim, do podrzędności wobec obrazu w typie 
trzecim. Chcę jeszcze zauważyć, że typ pierwszy jest najmniej tele
wizyjny (obraz studia niesie zwykle niewiele informacji, bardziej i n 
teresujący jest mówca, a najważniejsze to, co mówi — ale to, co mó
wi, mogłoby być równie dobrze rozpowszechnione przez radio), gdyż 
tele wizy jność przekazu wzrasta w miarę zwiększania się roli infor
macyjnej obrazu (elementów ikonograficznych). 

Ustalenie konkretnych zależności między elementami ikonogra
ficznymi i językowymi to zadanie do wykonania. Pomocne mogą być 
prace dotyczące związku elementów obu typów w komiksach i re
klamie ł 0 . 

Podział Tardy'ego uwzględnia rolę i cel elementów językowych 
w przekazach telewizyjnych, sygnalizuje nawet, iż w zasadzie (typ 1 
i 3) telewizja przekazuje tekst lingwistyczny wraz z sytuacją, w któ
rej został „wyprodukowany". Uwaga ta wydaje mi się szczególnie 
cenna, gdyż wszystkie teksty przekazywane sposobami „tradycyj
nymi" (pisane, drukowane) musiały być z natury rzeczy oderwane 
od konkretnej sytuacji, w której je tworzono, od konkretnego na
dawcy, który je tworzył. 

Inaczej działo się z tekstami mówionymi: te funkcjonowały zaw
sze między konkretnym nadawcą i odbiorcą, w naturalnej sytuacji 
9 Warto zwrócić uwagę, iż teoretycy filmu poświęcają temu szczegółowemu za
gadnieniu mało uwagi, koncentrując się na badaniach f i l m u j a k o j ę 
z y k a , systemu swoistych znaków (zob. A. H e 1 m a n : Zagadnienie filmu 
jako języka w świetle semiologii. Przegląd Humanistyczny XI, 1967, nr 2 
s. 61—70). 
1 0 Zob. artykuły i bibliografie zawarte w cytowanym numerze Langue Fran
çaise oraz: Manuel de linguistique appliquée (pod red. F. M a r c h a n d a ) , 
t. IV: La norme linguistique i Le language des mass media. Delagrave, Paris 
1975. 



i tym samym czasie, co powodowało, że były inne od pisanych, że 
dało się je wyodrębnić w osobny kod, który — jakkolwiek podsta
wowy — został zauważony i opisany dopiero przez strukturalistów. 
Równocześnie uświadomiono sobie wagę sytuacji i jej wpływ na bu
dowę i funkcjonowanie informacji słownych. 

Zauważmy z kolei, że jeśli telewizja pokazuje sytuacje towarzy
szące wypowiedziom językowym, to są to sytuacje w znacznym 
stopniu skonwencjonalizowane i sztuczne. Sztuczne już przez samą 
obecność kamery, reprezentującej w sytuacji telewizyjnej nieobec
nych, przyszłych odbiorców programu. Sztuczne dla wszystkich, któ
rzy przywykli widzieć odbiorców, r,nać ich reakcje, którzy przywy
k l i do kontaktu z odbiorcami telewizja takiego bezpośredniego 
kontaktu nie daje, bo dać nie może i na tym polega jej novum 
i trudność: pokazywać mówiącego i sytuację, w której mówi, w ode
rwaniu od odbiorców, do których mówi. Problem polega na tym, że 
mówiący ma mówić tak, jak by mówił do konkretnych odbiorców 
w konkretnej sytuacji, gdy tymczasem tych odbiorców nie ma 
w konkretnej, telewizyjnej sytuacji, z czego on, niestety, doskonale 
zdaje sobie sprawę. 

Można uważać, że sztuczność sytuacji telewizyjnych polegająca na 
zastąpieniu kamerą nieobecnych odbiorców jest łatwa do pokonania. 
Rzeczywistość zdaje się jednak przeczyć temu przekonaniu, przema
wiając równocześnie za istotnym znaczeniem sytuacji w procesie 
komunikowania słownego, do którego należy także informowanie ję
zykowe zawarte w przekazach telewizyjnych. 

Szczegółowe rozważania dotyczące sytuacji telewizyjnej pomijam 
tu, gdyż poświęcono im osobny artykuł, z którego zamieszczam tylko 
ogólny schemat 1 2 (zob. rys. 1 na s. 36). 

Przedstawione w cytowanej pracy uwagi odnoszą się do makrosy-
tuacji telewizyjnej oraz mikrosytuacji nadawców, nie zdając sprawy 
z sytuacji konkretnych aktów mowy. Badania empiryczne pokażą, 
czy dla sytuacji telewizyjnych dają się zastosować uwzględniane za
zwyczaj parametry 1 S. 
1 1 Takie programy jak np. „Spotkanie z balladą", w których bierze udział pu
bliczność, także nie stanowią wyjątku od zasady, gdyż wszyscy znajdujący się 
w studio telewizyjnym (wykonawcy i publiczność) są podporządkowani makro-
sytuacji telewizyjnej, tzn. wiedzą, że są filmowani i że będzie ich oglądać „cała 
Polska". Stąd też publiczność telewizyjna nie zachowuje się jak zwyczajna pu
bliczność, lecz gra publiczność taką, jaką sobie wyobraża. Poza tym znane są 
wypadki presji na publiczność np. festiwalową, domagającą się bisów, jeśli 
czas transmisji nie pozwala na przedłużenie programu. Wydaje się też, że obec
ność publiczności nie pomaga wykonawcom, którzy muszą występować dla dwu 
publiczności: tej obecnej w studio i tej przy telewizorach. 
1 2 W. Miodunka, A. R o p a : Z zagadnień socjolingwistycznego opisu sy
tuacji (na przykładzie sytuacji telewizyjnych) — w druku w Pracach Nauko
wych UŚ1 w Katowicach (w materiałach z konferencji w Mogilanach). Cyto
wany tu schemat został trochę zmodyfikowany w stosunku do oryginału — dla 
łatwiejszego zrozumienia. 
1 3 Zob. np. P. C h a r a u d e a u : Reflexion pour une typologie des discours. 
(W:) Etudes de Linguistique Appliquée (nouvelle série), juillet — septembre 
1973, nr 11. Didier, Paris, s. 21—37 oraz: R. R i c h t e r i c h : Les situations de 
communication et les types de discours. (W:) Le Français dans le Monde, 
mai—juin 1976, nr 121. Hachette—Larousse, Paris, s. 30—35. 
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Rys. 1. Schemat makrosytuacji telewizyjnej (wg W. Miodunki i A. Ropy) (Uwaga: linia przerywana w makrosytuacji oznacza 
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Z dotychczasowych ustaleń wynika, że elementy językowe w T V 
są elementami mówionymi sensu largo oraz funkcjonują razem 

z innymi elementami akustycznymi i ikonograficznymi. Badania tej 
drugiej zależności wymagają analizy relacji między obrazami i tek
stami. Do rozważenia pozostaje natomiast zagadnienie, czy wszystkie 
elementy są tak samo mówione 1 4, w takim samym stopniu opraco
wane. Nawet pobieżna obserwacja programu telewizyjnego pozwala 
zauważyć, że tylko część wypowiedzi można nazwać mówionymi 
w potocznym znaczeniu tego słowa, część zaś stanowią teksty czy
tane. Uwaga ta prowadzi do podziału telewizyjnych elementów ję
zykowych ze względu na istnienie uprzednio przygotowanego tekstu 
pisanego: brak takiego tekstu pozwoli nam mówić o wypowiedziach 
mówionych sensu stricto, zaś jego obecność — o wypowiedziach 
wtórnie mówionych 1 5, które dalej można podzielić na czytane i od
twarzane z pamięci w zależności od tego, czy tekst pisany wystę
puje (bezpośrednio lub pośrednio) 1 6 w przekazie telewizyjnym (czy
tany), czy też nie (odtwarzany z pamięci). Wydaje się, że ten na po
zór techniczny podział odbija podział inny, istotniejszy; otóż teksty 
czytane to na ogół teksty aktualnie tworzone dla telewizji lub środ
ków masowego komunikowania (depesze agencyjne itp.), tymczasem 
z pamięci odtwarza się zwykle teksty powstałe jako dzieła literackie 
(poezje, dramaty, adaptowana proza) w różnych epokach (od staro
żytności do współczesności), dzieła funkcjonujące w języku telewizji 
na zasadzie cytatu i dlatego dające się wyłączyć z pola naszych ob
serwacji 1 7. 

Teksty mówione też nie są jednorodne, gdyż w zależności od spo
sobu ich tworzenia można je podzielić na monologowe (nadawca 
zwraca się do telewidzów w makrosytuacji telewizyjnej) i mówione 
w dialogu (polilogu). Świadomie używam tu terminu A . Ropy „mó
wione w dialogu" *, gdyż z obserwacji przekazów telewizyjnych wy
nika, że rzadko mamy w nich do czynienia z klasycznym dialogiem, 
że dla telewizji dialog jest ramą formalną, w którą dla urozmaicenia 
wpycha się wszystko, nawet monolog, nie wykorzystując do końca 
możliwości, jakie stwarza obecność przed kamerami co najmniej dwu 
mówiących 1 8. 

1 4 Elementy pisane (np. pisane dialogi filmowe czy pisany program) stanowią 
margines aktywności językowej telewizji i dlatego nie zajmuję się tu nimi. 
1 5 S. U r b a ń c z y k : Rozwój języka narodowego. Pojęcia i terminologia. (W:) 
Szkice z dziejów języka polskiego. Warszawa 1968, s. 15—17. 
1 6 Jeśli tekst pisany jest jakoś widoczny na ekranie telewizyjnym (jak w dzien
niku), mówimy o jego bezpośredniej obecności w przekazie, jeśli natomiast do
myślamy się go na podstawie zachowania mówiącego, mówimy o pośrednim 
występowaniu w przekazie. 
1 7 Tak więc część tego, co stanowiło przedmiot badań J. M a y en a (op. cit.), 
znalazłaby się poza naszymi rozważaniami. Istnieje tu jednak problem utworów 
przygotowywanych tylko dla radia czy dla telewizji i nigdzie poza tym nie 
funkcjonujących. Jeśli takie utwory istnieją, proponowane tu wyłączenie ich 
z pola badań należy uznać za niesłuszne. 
* Patrz następny artykuł w tym numerze. (Red.) 
1 8 B. L i g a r a , A. R u s o w i c z : Dialog telewizyjny. Próba typologii (artykuł 
złożony do druku w Zeszytach Prasoznawczych) i D. W e s o ł o w s k a : Mono
log w telewizji. Próba typologii (w druku). 



Wyłączenie z pola badań tekstów odtwarzanych z pamięci przy 
równoczesnym ograniczeniu opisu do tekstów mówionych i czyta
nych pozwala stworzyć grupę jednorodną pod względem chronolo
gicznym, grupę obejmującą tylko teksty współczesne. Ich podział 
na teksty monologowe, dialogowe, polilogowe 1<J i czytane poza da
nymi sytuacyjnymi odbija też stopień opracowania tekstów mówio
nych: od najwyższego, zgodnego ze skodyfikowaną normą pisaną 
w wypadku tekstów czytanych, przez teksty monologowe będące 
dziełem jednostki, do tekstów dialogowych, w których mówiący musi 
szybko reagować na nieprzewidziane interwencje rozmówców, co 
rozbija nawet najlepiej zaplanowaną w myślach wypowiedź. 

Wobec tak ustawionych kryteriów wstępnych, niepokój może bu
dzić klasyfikacja tych wypowiedzi, które mówiący opanowali pamię
ciowo i otworzyli przed kamerami, symulując mówienie spontanicz
ne. Otóż wydaje się, że teksty takie należy zaliczyć do odmiany mó
wionej nie tylko dlatego, że formalnie taką odmianę udają, lecz 
także biorąc pod uwagę następujące względy: 

1) Ponieważ nie możemy ustalić braku lub istnienia tekstów dla 
każdego programu, stawiamy się w sytuacji odbiorcy-telewidza, 
który ocenia tylko „produkt końcowy" i zapewne wydzieliłby od
miany zgodne z naszymi. Odczucia odbiorcy są tu dodatkowo 
wzmacniane intencjami nadawców, którzy — jeśli nie zdradzają 
istnienia tekstów pisanych — chcą, aby telewidzowie odebrali ich 
wypowiedź jako mówioną. Innym zagadnieniem jest natomiast 
pytanie o to, jak umiejętnie wywołuje się to wrażenie spontanicz
ności, jakimi środkami itp. 

2) Mówiący jest tu zawsze autorem swego tekstu i odciska na nim 
swe indywidualne piętno, tymczasem w odmianie czytanej i od
twarzanej z pamięci mówiący realizuje ustnie zazwyczaj cudzy 
tekst, na którego budowę nie ma wływu. 

3) Eliminując tekst pisany z przekazu, mówiący świadomie podej
muje ryzyko spontanicznego „ratowania się" (słownego) w wy
padku nagłej zmiany opinii, zapomnienia jakiegoś fragmentu, 
pomyłki, interwencji rozmówców itp. Zawsze wtedy może zmie
nić budowę tekstu, może go skorygować, do czego ma zresztą 
pełne prawo, bo jest jego autorem. 

C ałe dotychczasowe rozumowanie można przedstawić w postaci 
schematu (zob. rys. 2), który nie jest próbą typologii przekazów 

telewizyjnych 2 0 czy tekstów językowych w ogóle, lecz tylko pró
bą ujęcia tego, co jest swoiste dla użycia środków językowych w te
lewizji, co je dzieli i łączy z tekstami innych typów, np. spontanicz
nie mówionymi lub pisanymi. 

1 9 Jeśli występowanie naturalnego dialogu jest w T V bardzo ograniczone i trze
ba używać kryterium formalnego (obecności dwu osób) mówiąc o wypowie
dziach w dialogu, to z naturalnym polilogiem właściwie nie mamy do czynie
nia, a wspominam o nim tylko dla ścisłości schematu. 
2 0 Zob. W. P i s a r e k : Typologia programów telewizyjnych. Zeszyty Praso
znawcze 1974. nr 1, s 23—31. 



Rye. 2. Schemat uwarunkowań elementów językowych w przekazach telewizyjnych 
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Obserwacja rzeczywistości telewizyjnej sugeruje — jak się zda
je — istnienie jeszcze jednej, nie uwzględnionej w schemacie opo
zycji: podziału ogółu nadawców (mówiących i rozmówców) telewi
zyjnych na takich, którzy z różnych względów osiągnęli umiejętność 
swobodnego mówienia w sytuacjach sztucznych (dziennikarze, na
ukowcy, pisarze, działacze, politycy itp.) oraz na takich, którzy tej 
umiejętności nie posiadają. Ponieważ podział ten musi się opierać na 
tzw. wyczuciu pozbawionym obiektywnych kryteriów i w związku 
z tym pozostaje nierozłączny, nie wprowadziłem go do schematu. 

Rola i uwarunkowanie elementów językowych w przekazach tele
wizyjnych to zagadnienie interesujące wielu specjalistów w wielu 
krajach. Zdołali oni zaproponować dotąd kilka nowych ujęć uwa
runkowania środków językowych, nie ma jednak jeszcze żadnej 
„gramatyki" języka telewizyjnego, brak syntez ujmujących cało
ściowo tę problematykę. Brak, gdyż kompletny opis wymaga 
uwzględnienia zależności zewnętrznojęzykowych, co nie wywołuje 
entuzjazmu językoznawców, którzy wolą mówić o langue, idealnym 
systemie relacji między znakami językowymi, niż o parole, prak
tycznej realizacji tego systemu, realizacji dokonywanej w konkret
nej sytuacji przez konkretne osoby 2 1. To oczywiście nie powód, by 
nie podejmować takich prób. 

Opis polszczyzny telewizyjnej, jeśli taka istnieje, jeśli rzeczywi
stość upoważni do mówienia o niej, będzie trudniejszy niż wykona
nie podobnych opisów robionych dla innych języków. Głównie dla
tego, że nie opracowano dotąd żadnej syntezy polszczyzny mówionej. 
W tej sytuacji opisywanie polszczyzny telewizyjnej będzie jak bu
dowanie nowoczesnego gmachu bez fundamentów. Z tej trudności, 
dotyczącej zjawisk uważanych tradycyjnie za językowe, należy jas
no zdać sobie sprawę przed rozpoczęciem prac. 

Z drugiej strony trzeba jednak zauważyć, iż właśnie badanie ję
zyka w przekazach telewizyjnych stwarza możliwość nowego spoj
rzenia na langue i parole, dlatego że za pośrednictwem nagranych 
programów pozwoli dotrzeć do nadawców, do sytuacji, w jakich uży
wali języka oraz do samego języka, takiego, jakim się aktualnie 
mówi. To ważne, ponieważ w polskiej sytuacji ekonomicznej trudno 
oczekiwać szybkiego wyposażenia językoznawców w kamery, filmy, 
studia. Bez udziału telewizji, która może je udostępnić, jeszcze długo 
nie byłoby to możliwe. 

Językoznawca badający polszczyznę telewizyjną powinien zawsze 
pamiętać, że znajduje się na płaszczyźnie parole, na płaszczyźnie 
konkretnych realizacji. Wydaje się zresztą, że przystępując do badań 
trzeba się zgodzić, iż wszyscy mówiący posługują się tym samym 
langue, zwanym językiem polskim. To, co ich różni, znajduje się po
niżej, na płaszczyźnie parole, i jest uwarunkowane z jednej strony 
tożsamością mówiących (rozpiętością posiadanych przez nich reje
strów językowych), z drugiej — sytuacją, w której się znaleźli. Za
danie polega na zbadaniu tych skomplikowanych zależności. 

8 1 W. L a b o v : Sociolinguistique (Sociolinguistic Patterns). Tłum. A. K i h m. 
Les Editions de Minuit, Paris 1976, s. 257—284, 350—370. 
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A D A M R O P A 

PRÓBA KLASYFIKACJI 
WYSTĘPUJĄCYCH W TELEWIZJI 

ODMIAN JĘZYKA 

Artykuł ten jest pewnego rodzaju koreferatem do po
przedniego opracowania o elementach językowych w prze
kazach TV. Autor — pracownik naukowy Instytutu Filo
logii Polskiej UJ — zakłada, że badania nad językiem 
w telewizji musi poprzedzić wstępna klasyfikacja. W wy
kładzie podejmuje próbę takiej systematyzacji, dając 
w zakończeniu przejrzystą egzemplifikację. 

Badania języka środków komunikowania masowego mają duże 
znaczenie poznawcze i praktyczne. Wyniki przeprowadzanych 

analiz są istotne dla samej lingwistyki, dla poznania struktury i spo
sobów funkcjonowania systemu językowego w różnych jego aspek
tach. Język środków komunikowania masowego jest dziś jednym 
z najważniejszych czynników, które wpływają w sposób widoczny 
na kształtowanie się systemu języka ogólnego i jego normy. Języko
znawcy powinni zatem nie tylko opisać język prasy, radia i telewi
zji, ale w miarę możliwości wpływać na jego postać i poprawność. 

Również dla praktyki dziennikarskiej badanie języka środków ko
munikowania masowego we wszelkich jego aspektach nie jest rzeczą 
obojętną, chociażby z tego względu, że „język dla propagandy jest 
najważniejszym środkiem oddziaływania" 1 , a więc jego lepsze zba
danie i poznanie może wpłynąć na lepszą realizację funkcji prasy, 
radia i telewizji w tym właśnie zakresie. 

Z tego punktu widzenia najmniej zaawansowane są badania nad 
telewizją, nad językiem telewizji czy — jak chcą niektórzy — nad 
językiem w telewizji 2 . Telewizja jest co prawda najmłodszym, ale 
1 S. K w i a t k o w s k i : Słowo i emocja w propagandzie. Warszawa 1974, s. 11. 
2 Por. W. M i o d u n k a : Elementy językowe w przekazach telewizyjnych oraz 
J. P o d r a c k i , G. W a l c z a k : Język w radio i telewizji. Poradnik Językowy 
1975, nr 6, s. 311. 



za to najpotężniejszym, najbardziej wpływowym ze wszystkich środ
ków komunikowania masowego — z czym można się chyba zgodzić 
bez większych zastrzeżeń. Nasz niedostatek wiedzy w interesującej 
nas tutaj dziedzinie jest więc brakiem poważnym, luką wymagającą 
szybkiego zapełnienia. Pewne zaniedbanie badań nad językiem 
(w) telewizji wynika po części z tego, że telewizja jest wynalazkiem 
stosunkowo nowym, ciągle szybko się rozwijającym i zmieniającym 
na naszych oczach. Inną przyczyną tego stanu rzeczy jest chyba 
przekonanie, że rezultaty badań nad językiem prasy, które to bada
nia są najbardziej zaawansowane i dotychczas najliczniejsze, znaj
dują przez analogię odpowiedniki w języku (w) telewizji. Nie wydaje 
się jednak, aby stanowisko to było całkowicie słuszne, chociaż nie
wątpliwie pewne elementy są wspólne wszystkim środkom komuni
kowania masowego. Swoiste właściwości telewizji, wynikające na 
przykład z uwarunkowań czysto technicznych, przede wszystkim 
stała obecność obrazu, współwystępowanie przekazu wizualnego ze 
słowem 3, zmieniają — a przynajmniej powinny zmieniać — również 
i charakter środków językowych. 

Badania języka (w) telewizji poprzedzać musi ustalenie przedmio
tu badań, jego wstępna charakterystyka i klasyfikacja. Wydaje się 
rzeczą oczywistą, a nawet banalną, że skoro badamy język (w) te
lewizji, to wszystkie wypowiedzi językowe tam się pojawiające po
winny interesować nas w równym stopniu. Ale nawet pobieżne obej
rzenie ki lku programów telewizyjnych pokazuje, iż trudno jest mó
wić o jednym i jednorodnym języku telewizyjnym i traktować 
wszystkie wypowiedzi na jednej płaszczyźnie. W telewizji bowiem 
demokratycznie występują i mówią ministrowie, rolnicy, gospodynie 
domowe, profesorowie wyższych uczelni, robotnicy i wiele innych 
osób, których indywidualny sposób wypowiadania się jest za każ
dym razem trochę inny. Na różnorodność językową telewizji wpływa 
nie tylko to, że obok siebie usłyszeć możemy osoby mówiące, np. ję
zykiem literackim i gwarą, ale i to, że różnorodne są językowe for
my podawcze. Wystarczy tu tylko kilka przykładów: czytane wia
domości dziennika telewizyjnego, wywiad, dyskusja, pogadanka, wy
kład, czytany tekst dialogu filmowego, recytacja teatralna itp. 

Językowa niejednolitość telewizji jest chyba na tyle oczywista, iż 
nie trzeba jej specjalnie udowadniać. Nie oznacza to automatycznie, 
że należy z góry odrzucić możliwość istnienia, przynajmniej w ja
kimś zakresie, języka specyficznie telewizyjnego. Nie można w każ
dym razie rezygnować z góry z szansy zbadania tego problemu. 

R ozmaitość osób występujących i mówiących w telewizji oraz 
różnorodność form podawczych zmusza nas jednakże do prze

prowadzenia wstępnej choćby klasyfikacji odmian językowych wy
stępujących w telewizji, która prowadziłaby do ustalenia możliwie 
jednorodnych językowo grup. Celem niniejszych uwag jest przed
stawienie próby takiego właśnie podziału wypowiedzi językowych, 
który dawałby — dla potrzeb dalszych badań — klasyfikację odmian 
językowych spotykanych w polskiej telewizji. 
3 W. M i o d u n k a : op. cit. 



Dotychczasowe klasyfikacje programów telewizyjnych, które mo
gą stanowić dla nas dogodny punkt wyjścia, nie są bowiem zadowa
lające i odpowiednie dla celów badań językoznawczych 4. 

Wszystkie proponowane podziały (mamy tu na myśli przede 
wszystkim polskie próby typologii) mają charakter uniwersalistyczny 
i służyć mają jednocześnie różnym celom i różnym dyscyplinom. Re
zultatem tych klasyfikacji są podziały albo bardzo ogólne (Kumor, 
Kuszewski, Borecki), często oparte na wielce intuicyjnych, nieprecy
zyjnych kryteriach i z tego względu niezbyt przydatne dla badań 
szczegółowych, albo też bardziej szczegółowe podziały (Pisarek, 
Wert) programu telewizyjnego na rodzaje i gatunki, z kolei jednak, 
jak np. u W. Pisarka, oparte na zbyt wielu kryteriach, a przez to 
uciążliwe w praktycznym zastosowaniu. Dla potrzeb badań l ingwi
stycznych te bardziej szczegółowe podziały okazują się zresztą także 
za ogólne. Na przykład w typologii Pisarka jednym z proponowanych 
kryteriów jest język, który to, jak próbowaliśmy wykazać wyżej, 
powinien dopiero ulec stosownej klasyfikacji na odmiany. 

Ważniejszą jednak przyczyną bezużyteczności dotychczasowych 
podziałów dla celów językoznawczych jest to, że wszystkie te kla
syfikacje są klasyfikacjami programów, czyli najmniejszymi klasy
fikowanymi jednostkami są programy telewizyjne (widowiska). 
Tymczasem w badaniach językoznawczych program okazuje się jed
nostką zbyt dużą, za obszerną i ciągle jeszcze — z językowego punk
tu widzienia — niejednorodną. W „Wieczorze z dziennikiem" dla 
przykładu będziemy mieli wypowiedzi mówione i czytane, monolog 
i dialog, dziennikarzy i zaproszonych gości, co daje w efekcie różne 
typy językowe, które musimy umiejętnie wydzielić, odpowiednio po
grupować i oddzielnie zbadać. Językoznawca musi więc dotrzeć do 
elementów mniejszych niż program, wydzielić te nowe jednostki, 
zdefiniować je i podać kryteria ich wyodrębniania. 

Proponowana przez nas klasyfikacja nie ma ambicji uniwersali-
stycznych, lecz jest próbą podziału programu telewizyjnego z punktu 
widzenia językoznawcy i dla potrzeb badań języka (w) telewizji. 
Konsekwentnie staramy się przyjąć takie kryteria, które mogą być 
zastosowane przez odbiorcę, widza programu telewizyjnego. Przyj
mując taki punkt widzenia zdajemy sobie sprawę z ograniczeń 
i możliwości percepcyjnych odbiorcy, świadomi jesteśmy także jego 
pewnych niedogodności. Musimy na przykład zrezygnować z propo
nowanego przez W. Miodunkę podziału na teksty opracowane i nie-
opracowane, istotnego dla badań języka (w) telewizji, ale niespraw
dzalnego w praktyce, zwłaszcza w warunkach odbioru programu te-

4 Wymienić tu należy przede wszystkim: P. W e r t : Podstawy typologii wi
dowiska telewizyjnego. (W:) Styl i kompozycja. Wrocław—Warszawa—Kraków 
1965, s. 312—314; S. K u s z e w s k i : Widowisko telewizyjne. Warszawa 1971; 
W. P i s a r e k : Typologia programów telewizyjnych. Zeszyty Prasoznawcze 
1974, nr 1, s. 23—32; A. K u m o r : Typologia widowisk telewizyjnych. (W:) 
A. K u m o r : Telewizja. Teoria, percepcja, wychowanie. Wyd. II, Warszawa 
1976, s. 88—101; P. W e r t : Klasyfikacja programu telewizyjnego. W: Kino i te
lewizja (praca zbiorowa pod red. B. W. L e w i c k i e g o ) , Warszawa 1977, s. 
179—185; R. B o r e c k i : Przyczynek do zagadnienia typologii programów tele
wizyjnych. Przekazy i Opinie 1977 nr 4, s. 65—74. 



lewizyjnego przez przeciętnego telewidza. Możemy co prawda do
myślać się — i zapewne w większości przypadków trafnie — jaki 
był sposób przygotowania i opracowania językowego danej wypowie
dzi, nie potrafimy jednak zweryfikować naszych intuicji. 

Nie możemy zaś przyjmować pozycji nadawcy przekazu języko
wego, gdyż nie potrafimy praktycznie dotrzeć do początków każdego 
programu i ustalić we wszystkich przypadkach sposobu jego przygo
towania i stopnia opracowania. Nawet jeżeli przyjmiemy, iż zakres 
skonwencjonalizowania pewnych form wypowiedzi oraz rutyna te
lewizyjna powoduje, że określone programy przygotowywane są 
zawsze jednakowo — a więc możemy oprzeć się tylko na analizie 
wybranego korpusu tekstów, a następnie dokonać ekstrapolacji wy
ników analizy na całość programu — nie jest to elementem decy
dującym. Ważniejsze wydaje się to, że program jest przeznaczony 
dla odbiorcy i on ostatecznie rozstrzyga o wartości audycji telewizyj
nej, akceptuje ją lub nie, ocenia. Nie jest zatem ważne, co zamie
rzano nadać i jakie cele osiągnąć, lecz to, jak program został w rze
czywistości odebrany i zrozumiany i jakie przyniósł rzeczywiste 
efekty. Jeżeli więc wypowiedzi językowe osoby występującej w te
lewizji odbierane są jako mówione, spontaniczne i naturalne, nie jest 
istotne, czy jako takie były zamierzone, czy też efekt ten został 
osiągnięty w wyniku długotrwałych prób i przygotowań. Zasadnicze 
znaczenie ma tu ocena odbiorcy, który daną wypowiedź za taką 
uważa. 

Przy wyborze kryteriów klasyfikacji wypowiedzi językowych 
występujących w telewizji przyjęto dwa podstawowe założenia. Po 
pierwsze, stosowane kryteria powinny mieć charakter poza języko
wy, a więc żadne obserwacje o charakterze lingwistycznym nie mo
gą być podstawą dla oceny i klasyfikacji poszczególnych wypowiedzi. 
Zasada ta wynika z tego, iż w przypadku języka mówionego, a język, 
(w) telewizji jest językiem mówionym sensu largo 5, brak jest dziś 
wystarczająco pewnych i jasnych kryteriów, które mogłyby zostać 
tu wykorzystane, co jest spowodowane niewielkim jeszcze stosunko
wo zainteresowaniem i rozwojem badań nad językiem mówionym 6. 
Dodatkowo zastosowanie ewentualnych kryteriów językowych grozi
łoby błędem circulus vitiosus in definiendo, czego oczywiście zawsze 
należy unikać. 

Drugim założeniem było zastosowanie kryteriów dających w re
zultacie podziały binarne. Chodziło w tym przypadku nie tylko o sa
mo uproszczenie i ułatwienie procedury klasyfikacyjnej poszczegól
nych wypowiedzi, która to czynność ma w naszym pojęciu charak
ter wstępny, pomocniczy, przygotowujący materiał do właściwej 
analizy, nie jest zaś celem samym w sobie, ale naszym zamiarem 
było także zlikwidowanie klasy wypowiedzi, które mieściłyby się 
w grupie „inne". Grupa ta w badaniach empirycznych ma zwyczaj 
5 W. M i o d u n k a : op. cit. 
6 W. M i o d u n k a : op. cit.; К. P i s a r k o w a : Składnia rozmowy telefonicz
nej. Wrocław—Warszawa—Kraków—Gdańsk 1975, szczególnie strony 5—17; 
Studia nad składnią polszczyzny mówionej. Księga referatów. Wrocław—War
szawa—Kraków—Gdańsk 1978. 



niepokojąco się rozrastać, często jest liczniejsza niż grupy wyzna
czone przy pomocy wyraźnych kryteriów, co w oczywisty sposób 
komplikuje całościowy obraz zjawiska: i samą procedurę badania, 
i interpretację wyników. 

Podział dychotomiczny zmusza badacza do jednoznacznego zakwa
lifikowania badanej jednostki do którejś z wydzielonych grup, 
uświadomienia sobie wyraźnego istotnych i konstytutywnych cech 
tej jednostki; sprzyja to jasności i przejrzystości takiej klasyfikacji, 
a także lepszemu poznaniu samej badanej rzeczywistości. Staraliśmy 
się również, aby klasyfikacja była ekonomiczna, a więc z jednej 
strony nie dawała w rezultacie zbyt wielu odmian, co jest uciążliwe 
w praktycznym stosowaniu takiego podziału, z drugiej zaś strony 
nie powinna prowadzić do tego, aby zbyt wiele kategorii otrzyma
nych w wyniku podziału pozostawało pustych, z powodu braku rze
czywiście występujących okazów danej klasy. Ostatnią właściwością 
proponowanej^ klasyfikacji jest możliwość dokonywania w razie po
trzeby dalszych podpodziałów poszczególnych odmian przy użyciu 
dodatkowych kryteriów, jeżeli tego wymagać będą konkretne po
trzeby badawcze czy interpretacyjne. 

P unktem wyjścia przedstawianego podziału jest stwierdzenie, iż 
język (w) telewizji jest to język o s ó b występujących i mó

wiących w t e l e w i z j i . Uważamy zatem, że kryteria podziału 
powinny uwzględniać obydwa te aspekty i wykorzystywać je 
w równym stopniu, na tym samym poziomie. Z jednej strony bie
rzemy zatem pod uwagę k t o i j a k mówi, z drugiej natomiast 
to, co jest najbardziej charakterystyczne dla telewizji i tylko jej 
(w porównaniu z innymi środkami komunikowania masowego, prze
de wszystkim z radiem) właściwe, a mianowicie obecność o b r a z u 
wspomagającego i uzupełniającego, czasami także reinterpretujące-
go słowo. 

Klasyfikację osób oraz sposobu realizacji przez nie tekstu opie
ramy na trzech podziałach binarnych. W pierwszej kolejności dzie
limy wszystkie osoby występujące w telewizji na d z i e n n i k a r z y 
i n i e d z i e n n i k a r z y . Podział taki pozwala na utworzenie jed
nej przynajmniej w miarę jednorodnej grupy, tj. dziennikarzy, do 
której należą ludzie pełniący specyficzną funkcję w kształtowaniu 
i organizowaniu programu, mający określone zadania i cele, repre
zentujący w pewnym sensie telewizję. Język tej grupy ludzi od
działywa w znacznym stopniu nie tylko na pozostałe osoby wystę
pujące w studio, ale także na odbiorców programu 7. Kategoria nie
dziennikarzy jest bardzo ogólna i obszerna i w sposób oczywisty 
niejednorodna pod wieloma względami. Wszystkich ludzi zaliczo-
7 Jest rzeczą dyskusyjną, czy przez dziennikarza rozumieć należy osobę wyko
nującą określony zawód, niezależnie od tego, w jakim charakterze występuje 
ona w w telewizji, czy też raczej interpretować to jako specyficzną r o l ę , 
rolę gospodarza, organizatora programu, animatora audycji, niezależnie z ko
lei od tego, jaki jest właściwy zawód tej osoby. W tym drugim przypadku 
do kategorii dziennikarzy zaliczyć by należało również np. prof. Ciborowskie
go prowadzącego „Trybunał wyobraźni", Sz. Kobylińskiego czy H. Dobrowol
ską prowadzącą „Spotkania z przyrodą". 



nych do tej grupy łączy jednak pewna istotna cecha, wpływająca 
w wyraźny sposób na kształt ich wypowiedzi językowych, a mia
nowicie to, że są oni wszyscy gośćmi zaproszonymi do telewizji 
i wypowiadającymi się w warunkach dla siebie nienaturalnych, sztu
cznych, ze świadomością, iż ich słuchaczami są nie tylko osoby 
przebywające w studio, ale i wielka liczba niewidocznych telewi
dzów 8 . W razie konieczności grupę niedziennikarzy zawsze może
my poddać dalszemu podziałowi, na podstawie dowolnych, intere
sujących nas kryteriów, np. wieku, zawodu, pochodzenia społecz
nego, wykształcenia itd. 

Z punktu widzenia sposobu realizacji tekstu językowego dzieli
my w drugiej kolejności wypowiedzi poszczególnych osób na wypo
wiedzi c z y t a n e , wtedy, gdy osoby owe posługują się widocznym 
tekstem pisanym lub też ich zachowanie (mimika, gesty, ruchy oczu) 
pozwala stwierdzić, iż tekst taki, chociaż dla telewidza niewidocz
ny, jednak istnieje, oraz wypowiedzi m ó w i o n e w pozostałych 
przypadkach. Biorąc pod uwagę obecność lub brak kontekstu dia
logowego dzielimy wypowiedzi mówione na m o n o l o g oraz na 
wypowiedzi w d i a l o g u . Wypowiedzi w dialogu będziemy mieli 
zawsze wtedy, gdy w programie występują przynajmniej dwie oso
by wypowiadające się w tym samym miejscu i w tym samym cza
sie na ten sam temat (np. dyskusja telewizyjna czy wywiad), na
wet jeżeli formalne cechy takich wypowiedzi niewiele mają wspól
nego z klasycznym, typowym dialogiem 9. 

Ze skrzyżowania wymienionych wyżej kryteriów otrzymujemy 
sześć odmian. 

Podziału programu telewizyjnego możemy dokonać opierając się 
na wielu różnych kryteriach. W. Pisarek dla potrzeb typologii uni
wersalnej wymienia ich kilkanaście 1 0 . Dla wszelkich badań zasad
niczą kwestią wydaje się wyraźne oddzielenie dwóch aspektów tele
wizji: z jednej strony telewizja jest technicznym środkiem przekazu 
i przedstawiania rzeczywistości, zwiększającym możliwości percep-
cyjne człowieka i w tym celu stosowanym (np. telewizja przemysło
wa). Z drugiej strony jest telewizja instytucją społeczno-kultural-
ną wykorzystującą swoje możliwości techniczne dla przekazu okre
ślonych treści politycznych, społecznych i kulturalnych i realizacji 
wielu celów (funkcji). W podziale programu telewizyjnego możemy 
wykorzystywać tę dwoistość i wydzielać programy będące tylko 
techniczną (telewizyjną) reprodukcją czegoś, co istnieje niezależnie 
od telewizji (np. mecz sportowy, posiedzenie Sejmu, film kinowy) 
8 Proponowany w dyskusji nad ustną wersją tego referatu podział osób wy
stępujących w telewizji na takie, które są w pewnym stopniu specjalistami 
w mówieniu w sytuacjach nienaturalnych i na takie, które tej zdolności nie 
mają (por. W. M i o d u n k a , op. cit.), a więc na „fachowców w mówieniu" 
i „niefachowców", pozwalając zaliczyć do różnych grup np. profesora polo
nistyki i rolnika, jest zbyt nieostry i nieprecyzyjny. Wstępnego ustalenia wy
magałoby przede wszystkim kluczowe dla tego podziału pojęcie fachowości, 
które wydaje nam się zbyt mgliste, aby miało większą użyteczność praktyczną. 
9 Por. B. L i g a r a , A. R u s o w i c z : Dialog telewizyjny. Próba typologii (art. 
złożony do druku w ZP). 
1 0 W. P i s a r e k : op. cit., s. 26—27. 



od programów zaplanowanych i zrealizowanych przez telewizję dla 
jej potrzeb (reportaż telewizyjny, „Wieczór z dziennikiem", pro
gram rozrywkowy). 

Podział ten, ważny może dla badań nad estetyką telewizji i po
zwalający poszukiwać jej cech specyficznych, nie wydaje się do
godny jako podstawa w badaniach językowych. Widoczne jest to 
w wielu przypadkach. Przede wszystkim filmy telewizyjne oraz pro
gramy artystyczne robione specjalnie dla telewizji znajdują się 
w innej grupie niż filmy „kinowe" i spektakle teatralne transmi
towane przez telewizję, mimo iż w sposób oczywisty bliższe są one 
tym właśnie programom niż np. publicystyce czy sprawozdaniom 
sportowym. Z kolei np. przemówienia polityczne transmitowane 
przez telewizję znajdują się w jednej grupie z filmami i spekta
klami teatralnymi, mimo iż więcej mają one wspólnego z publicy
styką czy komentarzami politycznymi w telewizji. 

Z tego też powodu bardziej celowy wydaje się podział inny, pro
ponowany np. przez W. Sappaka 1 1 i P. Wert 1 2 , który dzieli pro
gram telewizyjny na dwa podstawowe rodzaje, a mianowicie na 
programy pokazujące r z e c z y w i s t o ś ć obiektywną, rzeczywiś
cie istniejących ludzi, sytuacje, przedmioty, zjawiska (tzw. televi
sion of facts) oraz na programy pokazujące świat k r e o w a n y dla 
potrzeb estetycznych, czyli wszelkie programy (filmy, teatr, spek
takle rozrywkowe) artystyczne (tzw. television of fiction). 

Programami artystycznymi, kreowanymi należy się zająć osobno, 
stanowią one bowiem dla językoznawcy specyficzny i trudny przed
miot badawczy, który należy analizować przy pomocy specjalnych 
narzędzi i kategorii, wykorzystujących osiągnięcia i rezultaty ana
liz języka utworów literatury pięknej. Język programów artystycz
nych bliższy jest w sposób wyraźny językowi literatury niż języ
kowi programów zaliczonych przez nas do grupy pierwszej 

Programy pokazujące rzeczywistość proponujemy podzielić na 
dwie grupy, zależnie od tego, czy na ekranie widoczny jest przed
miot rozmowy (referent), czy też nie. Obecność lub brak referent 
wyraźnie determinuje językowy charakter wypowiedzi, a dodatkowo 
jest t o proste do ustalenia, wydaje się więc kryterium wygodniej
szym od możliwego również kryterium biorącego pod uwagę nad
rzędny lub podrzędny stosunek obrazu telewizyjnego do wypowiedzi 
językowej. 

W wyniku skrzyżowania obydwu kryteriów otrzymujemy klasy
fikację odmian językowych występujących w telewizji, którą mo
żemy przedstawić w postaci tabeli (zob. s. 48). 

Klasyfikacja odmian językowych powinna nie tylko dostarczyć 
nam stosownego podziału, ale także odpowiedzieć na pytanie, jakie 
są jednostki podlegające owej klasyfikacji i w jaki sposób należy 
dokonywać segmentacji tekstu na odpowiednie jednostki. W przy
padku proponowanej klasyfikacji jednostką podlegającą podziałowi 
jest w y p o w i e d ź , a więc jednostka mniejsza od programu, sta
nowiąca odcinek wypowiadanego tekstu, przy którego realizacji 
1 1 W. S a p p a k : Telewizja i my. Warszawa 1976. s. 155—196. 
1 2 P. W e r t : Klasyfikacja programu telewizyjnego (op. cit.). 
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wszystkie wyznaczające daną wypowiedź parametry (omówione wy
żej) pozostają niezmienione. Zmiana któregokolwiek parametru po
woduje zmianę jednostki: kończy się jedna, a zaczyna druga wypo
wiedź. Zatem ten fragment wypowiedzi, w którym ta zmiana na
stępuje, jest jednocześnie granicą jednostki. 

U wagi nasze zakończyć chcemy podaniem odpowiednich przykła
dów ilustrujących poszczególne odmiany językowe (por. tabela). 

A d 1 — sprawozdanie sportowe, mówiony komentarz na temat 
aktualnych wydarzeń politycznych ilustrowany filmem. 

A d 2 — komentarz w „Wieczorze z dziennikiem", pogadanka R y 
szarda Wojny w „Tylko w niedzielę". 

A d 3 — rozmowa ze sportowcem np. po zakończeniu etapu Wyś
cigu Pokoju, reportaż z fabryki i rozmowa z robotnikiem. 

A d 4 — wywiad w „Tele-echu" (pytania dziennikarza), dyskusja 
w „Globie". 

A d 5 — komentarz do filmu. 
A d 6 — wiadomości z kraju i ze świata prezentowane w dzienni

kach telewizyjnych, program na dzień następny. 
A d 7 — profesor Zin w audycji „Piórkiem i węglem", R y 

szard Szurkowski opowiadający, jak należy jeździć na rowerze. 
A d 8 — pogadanka prof. H . Jankowskiego, niektóre z wykładów 

„Nurtu" lub „Politechniki telewizyjnej". 
A d 9 — rolnik odpowiadający na pytania w swoim gospodar

stwie na temat swojej pracy, dyskusja malarzy na temat ogląda
nych plakatów w „Tylko w niedzielę". 

A d 10 — dyskusja telewizyjna w studio z udziałem zaproszo
nych gości, odpowiedzi uczestników „Tele-echa" na pytania dzien
nikarki. 

A d 11 — uczestnik audycji „Klub siedmiu kontynentów" czyta 
przygotowany przez siebie komentarz do pokazywanego filmu. 

A d 12 — komentarz polityczny odczytywany przez zaproszonego 
do studia eksperta. 

A d 13 — tekst dialogu filmowego, sztuki teatralnej, słowa pio
senki odtwarzanej w audycji rozrywkowej, recytacja wiersza. 



Zeszyty P R A S O Z N A W C Z E 

Kraków 1979 R. X X nr 1 (79) 

ZBIGNIEW SOBIECKI 

DZIENNIKARZE I STUDENCI 
DZIENNIKARSTWA 

(Wybrane wymiary psychologiczne) 

Jest to w naszej literaturze pierwsza próba zarysowania 
psychologicznych cech dziennikarzy. Badania nie miały 
charakteru reprezentatywnego, były wykonane na margi
nesie większej pracy. Wskazać należy na nieliczną popu
lację wśród dziennikarzy dobraną jednokierunkowo: brak 
wśród nich piszących, a więc osób o innym temperamen
cie zawodowym, co może bardzo zniekształcać psycholo
giczny obraz środowiska. Autor wskazuje także na inne 
czynniki nakazujące ostrożność wnioskowania. Niemniej 
sondaż ten winien stanowić bodziec dla podjęcia szer
szych badań. 

ramach analizy kryteriów selekcji materiałów dziennikarskich przeprowa-
Y Y dzono w Ośrodku Badań Prasoznawczych pomiar wybranych czynników 

osobowości w grupach studentów i dziennikarzy. Jednym z celów tych badań 
było ustalenie podobieństw i różnic w nasileniu niektórych cech i wykazanie, 
w granicach jakiego wieku utrwalają się cechy osobowości badanych dzien
nikarzy. 

Złożoność i wieloczynnikowe uwarunkowanie osobowości człowieka doro
słego powodują, że przedstawienie jej w całościowym obrazie wymagałoby od 
badacza zadawania ogromnej ilości pytań. Przeto w omawianych badaniach 
skupiono uwagę na kilku podstawowych determinantach osobowości : 1 

1. Ekstrawersja: „Typowy ekstrawertyk jest towarzyski, lubi spotkania i przy
jęcia, ma wielu przyjaciół, potrzebuje częstych kontaktów z nimi. Nie lubi 
pracować w samotności. Szuka nowych bodźców, dąży do zmian, jest jed
nostką bardzo impulsywną. Jest nieostrożny, optymistyczny, lubi śmiech 

1 Wszystkie cytaty pochodzą z: J. A. Wankowski: Temperament, Motiviation 
and Academic Achievement. University of Birmingham, Educat. Survey, 1973, 
t. 1, s. 34—35. 
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i wesołość. Preferuje zajęcia konkretne, ma tendencje do agresywności, 
szybko zmienia nastroje. Z trudem kontroluje własne emocje i nie zawsze 
jest odpowiedzialny." 

2. Introwersja: „Typowy introwertyk jest całkiem inną osobą. Introspekcyjny, 
woli książki niż kontakty z ludźmi, zachowuje dystans w stosunku do naj
bliższych przyjaciół. Planuje swoje działanie, nie ulega chwilowym impul
som. Nie lubi sytuacji, w których jest wiele nowych bodźców, wydarzenia 
życia codziennego traktuje z powagą, lubi doskonale uporządkowany spo
sób życia. Kontroluje swoje emocje, nastroje utrzymują się u niego długo. 
Jest godny zaufania, nieco pesymistyczny i przywiązuje dużą wagę do norm 
etycznych." 2 

3. Neurotyzm: „Lęk jest główną przyczyną większości neurotycznych trudności. 
Często towarzyszy mu depresja. Lęk ten mogą wywoływać realne zagroże
nia, takie jak wojna, trudności w pracy, kłopoty materialne lub zaburze
nia życia seksualnego. Jednak cechą charakterystyczną lęku neurotycznego 
jest jego dysproporcja w stosunku do realnego zagrożenia..." Neurotycy ce
chują się także niską tolerancją na frustracje i łatwo załamują się w sy
tuacji stresowej.8 

4. Wizerunek własny: poziom ogólnego przystosowania do otaczającej rzeczy
wistości mierzony natężeniem wiary we własne siły i cechy pozytywne. 

5. Bogactwo wypowiedzi: zdolność do urozmaiconej i rozbudowanej reakcji 
werbalnej na dowolną sytuację bodźcową. 

6. Egocentryzm: typ nastawienia ukierunkowanego do siebie. Przeciwieństwo 
nastawienia allocentrycznego (do ludzi). Zachowanie egocentryczne jest skie
rowane na realizację celów osobistych, natomiast zachowanie allocentrycz-
ne — na realizację celów grupowych, społecznych. 

Metoda 

Do pomiaru przedstawionych uprzednio determinant osobowości posłużono 
się trzema odrębnymi kwestionariuszami: 

a. I n w e n t a r z e m o s o b o w o ś c i H. J. Eysencka. Na podstawie wyników 
tego testu otrzymano dane o nasileniu ekstrawersji, introwersji, neurotycz-
ności i zrównoważenia badanych. 

b. L i s t ą p r z y m i o t n i k ó w . Na podstawie wyników tego testu otrzymano 
dane o wizerunku własnym badanych (poziomie ich ogólnego przystosowa
nia). 

c. T e s t e m e g o c e n t r y z m u skojarzeniowego M. Szustrowej. Na podstawie 
wyników tego testu otrzymano dane o natężeniu egocentryzmu w badanych 
grupach i bogactwie wypowiedzi werbalnej osób uczestniczących w bada
niach. 

2 Introwersja zatem jest oczywiście przeciwstawieniem ekstrawersji. Typowy 
ekstrawertyk ma bardzo mało cech introwertywnych i odwrotnie. 
8 Przeciwstawieniem neurotyczności (niezrównoważenia) jest zrównoważenie, 
cechujące ludzi niepodatnych na depresje, mało lękliwych, odpornych psy
chicznie, względnie stałych emocjonalnie. 



Grupa badana 

W badaniach uczestniczyło 96 osób, w tym: 64 dziennikarzy pism codzien
nych RSW pełniących funkcje sekretarzy redakcji, kierowników działów de
peszowych, innych działów gazety lub będących samodzielnymi publicystami 
oraz 32 studentów zaocznego studium dziennikarstwa Uniwersytetu Jagielloń
skiego w Krakowie, spośród których nieliczni pracują już w gazetach zakła
dowych. Grupę odniesienia stanowiło 534 studentów innych kierunków w kra
kowskich szkołach wyższych. Przeważająca część badanych to mężczyźni. 
W stosunku do dziennikarzy uczestniczących w badaniach daje się wyróżnić 
następujące podgrupy wieku: 

Wszyscy badani odpowiadali na pytania indywidualnie. Zachowano tę sa
mą kolejność podawanych testów. Odrzucono ze zbioru tych badanych, którzy 
ujawnili podwyższone wyniki w kluczu kłamstwa Eysencka. 

Analiza wyników 

Od wielu lat przyjęło się interpretować osobowość jako zbiór trwałych cech 
jednostki determinujących jej sposób zachowania się. Niektóre jednak cechy 
wykazują, że trwałość nie zawsze jest atutem wyznaczników osobowości czło
wieka. Stałość wyznaczników osobowości zakładałaby, że czynniki te są nie
zmienne w czasie, oraz że ich wartość nie ulega zmianie pod wpływem na
cisków zewnętrznych na człowieka. Dalej, założenie takie uprawnia do wnios
kowania, że człowiek dorosły, który ukończył 20—25 lat życia, ma już ukształ
towaną osobowość i środowisko (np. praca zawodowa, założenie rodziny) nie 
wpływa na podstawowe wyznaczniki jego zachowania. Pogląd ten nie wydaje 
się w pełni słuszny. Jednak przeprowadzenie całkowicie wyjaśniającego tę 
wątpliwość postępowania byłoby zadaniem ponad możliwości tak skromnych 
badań. Przeto omówione tutaj zostaną jedynie niektóre sugestie, świadczące 
o różnicach wyznaczników osobowości wybranych grup. 

Osobowość dziennikarzy w świetle badań inwentarzem osobowości Eysencka 

Jakie wyniki uzyskują dziennikarze pod względem wyróżnionych przez 
H. J. Eysencka wymiarów osobowości? Średnia arytmetyczna wyników w skali 
neurotyzmu wyniosła 4,86 stena (odchylenie standardowe 2.1) i jest wyraźnie 
niższa od średniej dla ogólnej populacji studentów uczelni krakowskich — 5,9 
stena oraz nieco niższa od średniej dla grupy studentów dziennikarstwa — 5,1. 

Średni wynik w skali ekstra wers ja—introwersja wynosi dla grupy dzienni
karzy 5,2 stena (odchylenie standardowe 2.2), dla populacji studentów uczelni 
krakowskich — 5,2, natomiast dla studentów dziennikarstwa 6.5 stena. 

do 30 roku życia 
30 do 39 lat 
40 do 49 lat 
powyżej 50 roku życia 

9% badanych 
22% badanych 
45% badanych 
24% badanych 



Zatem dàennikarze są w mniejszym stopniu niż studenci osobami neuro
tycznymi, natomiast w stosunku do całej grupy studentów wykazują podobny 
poziom ekstrawersji. Jednocześnie notuje się podwyższony poziom ekstrawersji 
u studentów dziennikarstwa. 

Innym obrazowo użytecznym wskaźnikiem nasilenia omawianych wymia
rów osobowości jest liczebność osób uzyskujących określone wyniki. Na skali 
A i В przedstawione są dane na temat liczby osób, których wyniki są wyższe 
lub niższe od średniej dla każdego wymiaru osobowości. Rozkłady dotyczą 
kolejno: A — grupa badanych dziennikarzy, В — grupa studentów dzienni
karstwa (w nawiasach kwadratowych podano wyniki, jakie uzyskali studenci 
uczelni krakowskich — N = 534 osoby). Rozkłady wyników w poszczególnych 
grupach informują, że w porównaniu z dziennikarzami pracującymi — wśród 
studentów dziennikarstwa jest4: 

— nieco mniej ujawniających melancholiczny typ osobowości (dziennikarze 
28,5%, a studenci dziennikarstwa — 21,8%); 

— nieznacznie więcej badanych ujawniających choleryczny typ osobowości 
(dziennikarze 17,4% a studenci — 21,8%); 

— zdecydowanie mniej o flegmatycznym typie osobowości (dziennikarze 22,4%, 
studenci — 9,6%) ; 

— stosunkowo więcej o sangwinicznym typie osobowości (dziennikarze 31,7%, 
studenci — 46,8%). 

Zatem największe różnice między grupą studentów dziennikarstwa i dzien
nikarzy występują w zakresie flegmatycznego i sangwinicznego typu oso
bowości. Ogólnie jednak w obu porównanych grupach przeważa typ sangwi-
niczny. Jednocześnie zauważa się znaczące różnice między badanymi rozkła
dami wyników dla grup studentów uczelni krakowskich i studentów dzienni
karstwa. W grupie bowiem studentów uczelni krakowskich najwięcej bada
nych uzyskuje wyniki mieszczące się w ćwiartce introwersja-neurotyzm 
(37,8%), tymczasem wśród studentów dziennikarstwa największa liczba ba
danych reprezentuje typ sangwiniczny (46,8%). Pozwala to na wysunięcie kil
ku przypuszczeń: 

1. Być może, że studia dziennikarskie wybierają osoby o podwyższonej ekstra
wersji — powyżej 5.5 stena. W tym przedziale mieści się aż 60% badanych 
studentów dziennikarstwa i jedynie 43% studentów uczelni krakowskich — 
aczkolwiek ta cecha osobowości nie jest szczególnie wysoka u dziennikarzy 
(powyżej 5.5 stena w wymiarze ekstrawersji notuje się wyniki u 49% bada
nych dziennikarzy). 

2. Jest prawdopodobne, że studenci dziennikarstwa wykazują niższy poziom 
neurotyzmu (44% — powyżej 5.5 stena) niż ogół studentów (56% — powy
żej 5.5 stena), co upodabnia ich do ogólnego poziomu neurotyzmu dzienni
karzy (46% — powyżej 5.5 stena). 

4 Przedstawiane typy osobowości są zgodnie z zasadami interpretacji wyni
ków testu Eysencka. Np. choleryk to osoba wykazująca podwyższone wyniki 
w skalach neurotyzmu i ekstrawersji. Osoba wykazująca obniżone wyniki 
w tych skalach to flegmatyk. 
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3. Szczególnie odmienne wśród studentów dziennikarstwa wydaje się natęże
nie cech skupionych we flegmatycznym typie osobowości. Bardzo nieliczni 
studenci tego kierunku ujawniają ten typ osobowości (КУ/о), gdy tymcza
sem wśród dziennikarzy (22°/o) i u studentów innych kierunków (19*/») wy
stępuje on częściej. 

Osobowość badanych w świetle innych zmiennych psychologicznych 

Statystyczna analiza wyników badań grup: dziennikarzy i studentów dzien
nikarstwa pozwoliła wyodrębnić cztery podgrupy osób kwalifikujących się ze 
względu na natężenie cech ekstrawertywnych i neurotycznych do różnych ty
pów osobowości. Dalej, analiza wyników liczbowych pozwoliła na zestawienie 
zależności między typem osobowości badanego a: 

— jego wizerunkiem własnym, 
— bogactwem wypowiedzi werbalnej, 
— natężeniem egocentryzmu. 

Tabela 1. informuje, jak te zależności kształtują się w grupach badanych 
dziennikarzy i studentów dziennikarstwa. Podane w zestawieniu wskaźniki 
liczbowe obliczono ze wzoru: 

średnia wartość cechy dla grupy 
wskaźnik liczbowy* = : :—: —r—z — 

empiryczne maksimum cechy badanej 

Wizerunek 
własny 

Bogactwo 
wypowiedzi Egocentryzm 

typ osobowości Dzien Stu Dzien Stu Dzien Stu
nikarze denci nikarze denci nikarze denci 
N = 64 N = 32 N = 64 N = 32 N = 64 N = 32 

choleryczny .85 .77 .50 .45 .42 .61 
sangwiniczny .81 .82 .38 .47 .30 .48 
flegmatyczny .72 .73 .45 .44 .45 .43 
melancholiczny .66 .67 .54 .46 .34 .49 

* Przyjęto skalę wyników od 0.0 do 1.0; w tabeli opuszczono zera. 
Uwaga: Liczby można porównywać tylko w obrębie wyróżnionej cechy wize
runku własnego, bogactwa wypowiedzi lub egocentryzmu. 

Wizerunek własny 

Natężenie ekstrawersji — jak się wydaje — rzutuje na wizerunek własny 
badanych. Wyższy (od .77 do .85) obraz samego siebie ujawniają bowiem w ba
danej grupie cholerycy i sangwinicy — cechują się ponadprzeciętnym pozio
mem ekstrawersji — zaś niższy (od .66 do .73) wykazują melancholicy i fleg-
matycy charakteryzujący się niskimi wartościami w skali ekstrawersji. Stu
denci i dziennikarze wykazują duże podobieństwo w ogólnym wizerunku wła
snym (cecha ta słabo różnicuje wyróżnione grupy badanych). Zatem: osoby 



bardziej towarzyskie, impulsywne, ale optymistyczne mają przypuszczalnie 
większe zaufanie we własne siły, wyżej cenią własne przymioty, niż te, które 
są zamknięte w sobie, na ogół poważne, przywiązujące dużą wagę do norm 
etycznych. 

Bogactwo wypowiedzi 

Bogactwo wypowiedzi werbalnej jest na ogół nieco wyższe u badanych 
dziennikarzy niż studentów. Wynika to zapewne ze stałego „treningu słów", 
jaki towarzyszy pracy dziennikarskiej. Jednak, być może, na natężenie tej 
cechy w grupie dziennikarzy wpływa stopień zrównoważenia. Dziennikarze 
bardziej neurotyczni (cholerycy i melancholicy) ujawniają większe bogactwo 
wypowiedzi werbalnych (od .50 do .54), a bardziej zrównoważeni — odpo
wiednio mniejsze (od .38 do .45). W badanej grupie studentów zależność ta 
nie ujawnia się, co może wynikać z: 

— faktu, że grupa studencka to osoby o jeszcze niezupełnie ukształtowanej 
osobowości; 

— przypuszczenia, że neurotyzm studentów może wypływać z innych czyn
ników niż neurotyzm dziennikarzy; 

— r o ^ ę t o ś c i wieku w badanych grupach (dziennikarze: 27 do 60 lat, a stu
denci 22 do 38 lat). 

Egocentryzm 

Uprawianie zawodu dziennikarskiego jest dobrą szkołą zachowań prospo
łecznych. Studenci dziennikarstwa wykazują bowiem stosunkowo wyższe na
tężenie egocentryzmu (od .43 do .61) niż badani dziennikarze (od .30 do .45). 
Wyniki te potwierdzają ogólną opinię o tym, że zawód dziennikarski jest za
wodem społecznym oraz przypuszczenie, że egocentryzm nie jest trwałą cechą 
osobowości. 

Nie potwierdza się natomiast w badanych grupach wyraźna zależność mię
dzy natężeniem egocentryzmu i poziomem neurotyzmu (Kępiński, Sobiecki). 
Jest bowiem tak, że osoby neurotyczne zwykle są osobami bardziej egocen
trycznymi. W badanej zaś grupie dziennikarzy podwyższony egocentryzm wy
kazują cholerycy i flegmatycy, co uprawnia do wniosku, że ani poziom neu
rotyzmu, ani natężenie ekstrawersji nie wpływa regularnie na egocentryzm 
badanych. 

Wiek a wymiary osobowości badanych dziennikarzy 

Z punktu widzenia dynamiki zmian osobowości racjonalne wydaje się wska
zanie, kto z badanych dziennikarzy wykazuje podwyższony poziom ekstra
wersji i neurotyzmu (powyżej .55 stena w skalach Eysencka). Zmiany te ilu
struje tabela 2. 



Tabela 2. 

Wiek badanych 
N E U R O T Y Z M E K S T R A W E R S J A 

Wiek badanych 
niski wysoki różnica 

(moduł) niska wysoka różnica 
(moduł) 

do 30 lat 
30—39 lat 
40—49 lat 
od 50 lat 

50% 
60% 
37% 
31% 

50% 
40% 
63% 
69% 

0% 
20% 
27% 
38% 

0% 
20% 
33% 
37% 

100% 
80% 
67% 
63% 

100% 
60% 
33% 
26% 

Ogółem badanych 54% 46% 8% 51% 49% 2% 

Pobieżna obserwacja wyników przedstawionych w tab. 2 informuje, że róż
nice między wysokimi i niskimi wynikami w podstawowych wymiarach oso
bowości badanych dziennikarzy maleją w zakresie ekstrawersji, a rosną w za
kresie neurotyzmu. Jest to jednak prawidłowość pozorna, bowiem wiek ba
danych wpływa na poziom wymiarów osobowości w inny, bardziej nieregu
larny sposób. 

Zależność regresywną wykazują zmiany poziomu ekstrawersji wraz z wie
kiem badanych dziennikarzy. Obserwuje się względnie stały spadek poziomu 
ekstrawersji w badanej grupie, przy czym nasilenie zmian jest największe 
do 50 r. życia, a potem maleje. Może to posłużyć za wyjaśnienie, dlaczego 
wśród badanych dziennikarzy jest przeszło dwukrotnie więcej f legmatyków 
i nieco więcej melancholików, niż w grupie badanych studentów dziennikar
stwa (patrz skale A i B). 

Natomiast wiek nie wpływa tak regularnie na zmiany poziomu neurotyzmu 
badanych dziennikarzy, bowiem kierunek zmian jest następujący: 

Początkowo do 40 roku życia poziom neurotyzmu nieznacznie maleje, zaś 
powyżej tej granicy jest wyższy, ale utrzymuje się na względnie stałym po
ziomie. Wynika to prawdopodobnie z szeroko rozumianej różnicy doznań 
w wyróżnionych grupach wieku. Osoby starsze były w pewnych okresach 
swojego życia narażone na większe stresy (wojna, okupacja, odbudowa kraju), 
podczas gdy osoby młodsze mają bardziej „neutralne" doświadczenia — nie 
były uczestnikami tak drastycznych wydarzeń. Ogólnie więc należy się spo
dziewać, że regularnym zmianom związanym z wiekiem dziennikarzy mogą 
ulegać tylko niektóre wymiary ich osobowości (np. ekstrawersja powinna spa
dać), jednak w granicach 40 roku życia badane czynniki utrwalają się, pozo
stając na względnie stałym poziomie. 

Podsumowanie 

Pozostaje kwestią sporną, czy studenci dziennikarstwa różnią się zasad
niczo od dziennikarzy praktyków. Dla przykładu: istnieje mała różnica mię
dzy natężeniem neurotyzmu w grupie studentów dziennikarstwa i osób pra
cujących w tym zawodzie. Przyczyn braku istotnych różnic może być wiele: 

Po pierwsze — jak twierdzi Eysenck cechy osobowości są trwałe, przeto 
ich rozkład w różnych grupach może być bardzo podobny. 



Po drugie — natężenie neurotyzmu w obu porównywanych grupach może 
być takie samo, a wynikać z różnych czynników. Dziennikarze praktycy byli 
przez lata poddawani trudom traumatyzującego zawodu, a wielu z nich wcze
śniej przeżyło wojnę. Natomiast żaden ze studentów dziennikarstwa nie uległ 
destrukcyjnemu oddziaływaniu wojny, ale, jak podają Susułowska i Nęcki, 
organizacja i struktura studiów wyższych może mieć charakter neurogenny. 

Z kolei obserwuje się większe natężenie cech ekstrawertywnych wśród stu
dentów dziennikarstwa i nieco mniejsze wśród ludzi wykonujących ten za
wód. Czy ekstrawertywne cechy są charakterystyczne dla młodego pokolenia, 
czy też mamy takie środowisko społeczne, w którym jednostka kształci w so
bie te cechy? Czy można być ekstrawertykiem, kiedy jeszcze nie działają normy 
zawodowe, i czy to szkodzi, gdy pracuje się w zespole redakcyjnym? 

Przedstawione tutaj wyniki pozwalają jedynie na wnioski natury hipote
tycznej i mogą być traktowane jako przyczynek do dyskusji, a nie jako 
udowodnione prawidłowości. Mogą też być pomocne przy dalszych badaniach 
psychologicznych aspektów pracy w zawodzie dziennikarskim. 

Reasumując: 

1. Wśród badanych dziennikarzy stosunkowo najwięcej (31,7°/o) jest sangwini-
ków, którzy ujawniają podwyższony obraz samego siebie oraz najniższe 
w grupie badanej bogactwo wypowiedzi werbalnej i natężenie egocentryz
mu (są osobami najbardziej prospołecznymi). 

2. Najmniej liczną grupę stanowią wśród badanych dziennikarzy cholerycy 
(17.4°/o), których cechuje najwyższy wskaźnik wizerunku własnego (najlepsze 
przystosowanie, ponadprzeciętne bogactwo wypowiedzi werbalnej i podwyż
szony egocentryzm). 

3. Przypuszcza się, że istnieje zależność między typem osobowości a pozio
mem ogólnego przystosowania w badanej grupie dziennikarzy. Najlepiej 
przystosowani dziennikarze kwalifikują się do cholerycznego typu osobo
wości, nieco gorzej przystosowani są sangwinicy, jeszcze gorzej flegmatycy, 
a najniższy poziom przystosowania ujawniają melancholicy. 

4. Bogactwo wypowiedzi werbalnej może zależeć od stopnia zrównoważenia. 
Osoby bardziej zrównoważone wykazują przypuszczalnie niższe bogactwo 
wypowiedzi werbalnej. Wniosek ten dotyczy jednak tylko badanej grupy 
dziennikarzy. 

5. Wśród badanych dziennikarzy nie sprawdza się hipoteza o zależności linio
wej między natężeniem egocentryzmu i poziomem neurotyzmu. Podwyższo
ny egocentryzm wykazują bowiem w większym stopniu flegmatycy i chole
rycy, a w mniejszym melancholicy i sangwinicy. 

6. Wiek różnicuje tylko niektóre wymiary osobowości badanych dziennikarzy 
(np. poziom ekstrawersji, który jest wyższy wśród młodszych). 

7. Około 40 roku życia ulegają prawdopodobnie utrwaleniu podstawowe wy
miary osobowości dziennikarzy. 
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Zeszyty P R A S O Z N A W C Z E 

Kraków 1979 R. X X nr 1 (79) 

HENRYK SIWEK 

OPINIE CZYTELNIKÓW 
O AKCJACH PRASOWYCH 

REDAKCJI DZIENNIKÓW KRAKOWSKICH 

1. Wprowadzenie 

Nie ma chyba w Polsce redakcji dziennika czy czasopisma, która nie podej
mowałaby akcji prasowych. Ta forma działalności stanowi zwykle przedmiot 
dumy zespołów redakcyjnych. W oficjalnych wypowiedziach, sprawozdaniach 
akcje prasowe wymieniane są często jako istotne osiągnięcia pisma. Wska
zuje się na liczny udział czytelników, potencjalnie pozytywne skutki społecz
ne, niekiedy wymierne efekty takich działań. Zdecydowanie pozytywna samo
ocena wynika jednak niejednokrotnie z ogólnego uznania akcji prasowych 
jako ważnej i społecznie sprawdzonej w praktyce formy działalności prasy. 
Rzadko bowiem śledzi się dokładniej społeczne efekty podejmowanych akcji 
i ocenia skuteczność poprzez konfrontacje wyników ze stawianymi uprzednio 
celami. Niejednokrotnie wystarczy konstatacja, że były jakieś reakcje czytel
ników. Ze względu na społeczną ważkość podjętej problematyki oraz trud
ności w określeniu bezpośrednich, wymiernych skutków reakcje takie uznaje 
się za osiągnięcie. Stąd też zarysowuje się niekiedy tendencja do przecenia
nia efektów podjętych akcji czy też liczby uczestników (często określanej 
w sposób dowolny). Bardziej obiektywne spojrzenie można by uzyskać drogą 
badań prasoznawczych, w szczególności podejmujących problematykę akcji pra
sowych z perspektywy czytelnika, jego potrzeb, zainteresowań, reakcji. 

Ocenia się, że liczba akcji organizowanych przez poszczególne redakcje jest 
dość wysoka, bo wynosi przeciętnie 11—12 rocznie. „Jeśli przyjmiemy, że 
w Polsce jest około pięćdziesięciu czasopism i tyleż dzienników, które pro
wadzą akcje prasowe, i że każda redakcja prowadzi mniej więcej 10 akcji 
rocznie — to łączną ilość akcji prasowych w Polsce można szacować na mniej 
więcej tysiąc rocznie. Jeżeli teraz przyjmiemy liczbę tysiąca uczestników 



akcji za średnią (...), to okaże ,się, że prasa mobilizuje do konkretnego dzia
łania w ramach swoich akcji co najmniej milion uczestników rocznie" 1 . Roz
miarom zjawiska nie towarzyszy jednak — na razie — dostateczne zaintere
sowanie problematyką akcji prasowych ze strony badaczy. Znamienne jest, 
że temat taki podjęty został w Polsce w zasadzie8 tylko raz (jeżeli chodzi 
0 sondażowe badania nad opiniami czytelników o akcjach prasowych). Bada
nia takie przeprowadzono w 1971 r. przez OBP na terenie woj. krakowskiego 
1 wrocławskiego 3 . Wyniki te poszerzone o analizę teoretyczną problemu, opinie 
środowiska dziennikarskiego oraz ogólną charakterystykę rodzajów podejmo
wanych w Polsce akcji prasowych wykorzystano w pracy W. Masłowskiego 
„Akcje prasowe"4. Publikacja ta, jak na razie, stanowi podstawowe kompen
dium ogólniejszej wiedzy o organizatorskiej działalności prasy. Nie jest to 
jednak wiedza zbyt bogata. Wprawdzie skłania do dość istotnych i praktycz
nie użytecznych sugestii pod adresem redakcji prowadzących akcje prasowe, 
ale zakres spraw niewyjaśnionych i nie podjętych pozostaje nadel szeroki. 
Innymi słowy, mamy do czynienia z istnieniem pewnego zjawiska w dzia
łalności praktycznej prasy, przy którym pomoc ze strony prasoznawców oka
zała się dotąd niewielka. Być może zresztą nie jest ona oczekiwana przez zes
poły redakcyjne. Pomijając bowiem „kampanie publicystyczne", „działalność 
interwencyjną" — akcje prasowe w ściślejszym tego słowa znaczeniu nie sta
nowią o istocie pracy dziennikarskiej. Traktowane są jako element wtórny 
wobec innych funkcji pisma, niekiedy instrumentalnie jako czynnik silniej 
wiążący odbiorcę z gazetą, wzmacniający jej prestiż, niekiedy jako przejaw 
zaangażowania społecznego członków redakcji, zespół działań ułatwiający róż
nym instytucjom realizację ich zadań czy też względnie wygodny sposób uzys
kania uznania ze strony czynników zwierzchnich. 

Badania podjęte przez Dział Analiz Prasowych KWP były próbą spojrze
nia na akcje prasowe z perspektywy czytelnika krakowskich dzienników. Pod
stawą źródłową były wyniki ankiety przeprowadzonej przez społecznych ankie
terów wśród odpowiednio dobranej próby reprezentacyjnej dorosłych miesz
kańców Krakowa. Pytania ankiety zmierzały do określenia problemów szcze
gólnie dokuczliwych dla mieszkańców miasta, zainteresowań czytelniczych róż
nego typu treściami zamieszczanymi w dziennikach, liczby osób, które zetknęły 
się z różnego typu akcjami bądź w nich uczestniczyły. Przyjmując, że jednym 
z podstawowych kryteriów oceny efektywności akcji prasowej jest jej spo
łeczna użyteczność, szczególną uwagę zwrócono na opinie czytelników o tej 
formie działania prasy. Wyniki sondażu konfrontowano z wykazem akcji po
dejmowanych przez krakowskie dzienniki. 

Ogółem przeprowadzono 70 wywiadów. Sposób doboru rozmówców (próba 
warstwowa uwzględniająca proporcje różnego typu kategorii społeczno-demo-

1 W. M a s ł o w s k i : Akcje prasowe. OBP, Kraków 1973, s. 69. 
2 Pomijając prace magisterskie na ten temat. 
8 A. S k o w r o ń s k i : Działalność organizatorska redakcji prasowych oraz jej 
odbicie w społecznej świadomości. Kraków 1971 maszynopis w OBP. 
4 W. M a s ł o w s k i : op. cit. 



graficznych w populacji miasta Krakowa) skłania do traktowania zrealizo
wanej próby jako dostatecznie reprezentatywnej dla ogółu mieszkańców. Ze 
względu jednak na jej wielkość nieuzasadniona statystycznie była szczegó-
łowsza analiza zmierzająca do scharakteryzowania analizowanych zjawisk w za
leżności od cech społeczno-demograficznych badanych. Kolejne ograniczenie 
wiąże się z kwestią interpretacji wyników. Uzyskanych odpowiedzi nie można 
traktować dosłownie jako relacji o faktach. Deklaratywny charakter odpowie
dzi na pytania ankiety skłania do ujmowania wskaźników procentowych jako 
swoistych mierników intensywności występowania pewnych opinii, zachowań. 
Innymi słowy, ważniejszy jest tu wniosek jakościowy niż ilościowy wynik 
(mimo że on właśnie do wniosku jakościowego wiedzie). 

W opracowaniu nawiązuje się niekiedy do rezultatów uzyskanych w ba
daniach z 1971 r. (zbieżność kilku pytań w ankiecie), niemniej ze świadomoś
cią odrębności badanej populacji i zmian, które zaszły w ciągu 7 lat. 

2. Problemy miasta w opinii mieszkańców a podejmowane akcje prasowe 

Węższa definicja akcji prasowych eliminująca z zakresu pojęcia „akcje 
publicystyczne" czy też działalność interwencyjną tak ujmuje to, co za ter
minem się kryje: „Jest to działanie redakcji prasowych zmierzające da zaspo
kojenia jakichś potrzeb społecznych, w trakcie którego redakcja mobilizuje 
do współdziałania w realizacji tego celu, na zasadzie pracy społecznej, anoni
mowe dotychczas i nie współdziałające z redakcją systematycznie zespoły 
swoich czytelników" 5 . Zaakcentowane są więc potrzeby społeczne, którym 
akcje mają służyć. Co zatem przeciętny mieszkaniec Krakowa odczuwa jako 
problem dokuczliwy, dotyczący szerszej społeczności, który może i powinna 
podjąć prasa? Na odpowiednie pytanie, przy którym ankieterzy zapisywali 
swobodne wypowiedzi rozmówców, uzyskano następujące odsetki wskazań (po
minięto poniżej 5°/o) : 

Zaopatrzenie sklepów — 37°/» 
Funkcjonowanie komunikacji — 29°/o 
Funkcjonowanie handlu — 19°/c 
Czystość miasta — 16% 
Wypoczynek, rekreacja — 16°/o 
Problemy mieszkaniowe — 10°/» 
Problemy środowiska naturalnego (hałas, powietrze, zieleń) — 7°/« 
Pijaństwo, chuligaństwo — 7% 

Zestawienie obejmuje sprawy, wokół których służebna rola prasy wobec 
potrzeb społecznych może być w różnym stopniu realizowana. Trudno ocze
kiwać, by jakakolwiek akcja prasowa pomogła istotnie przy rozwiązywaniu 
problemów zaopatrzenia czy też mieszkaniowych. Większe możliwości istnieją 
przy permanentnych niedomaganiach komunikacji miejskiej czy handlu. Istnie-

5 W. M a s ł o w s k i : op. cit., s. 15. 



ją, choć nie są podejmowane przez prasę krakowską w postaci akcji. Wła
ściwie można tu jedynie odnotować stały konkurs Echa Krakowa na najlep
szego kierowcę, motorniczego i konduktora MPK. Stosunkowo wysoką pozy
cję na liście wymienionych problemów zajęła kwestia czystości miasta. W ja
kimś stopniu zamówieniu społecznemu odpowiadają tu akcje prasowe „Osie
dle — Mistrz Gospodarności" (Gazeta Południowa) czy też „Akcja porządkowa 
w mieście" (Dziennik Polski). Wiele natomiast akcji odpowiada zapotrzebo
waniu społecznemu związanemu z problemami wypoczynku i rekreacji. Po
dejmują je wszystkie redakcje krakowskie czy to w formie bezpośredniej, 
organizując wypoczynek i rekreację dla mieszkańców, czy też pośredniej — 
stymulując działania umożliwiające różne formy korzystania z wolnego czasu. 
Lista akcji jest tu długa. 

Przy porównaniu hierarchii potrzeb mieszkańców miasta z wykazem akcji 
organizatorskich redakcji krakowskich nasuwa się wniosek, że istnieje pewien 
dystans. Dominują wyraźnie akcje zaspokajające określony rodzaj potrzeb 
(wypoczynek, potrzeby kulturalne czy też współudział prasy w organizowaniu 
imprez sportowych). Skłoniło to kilku z 70 badanych do wyrażenia opinii, 
że prasa podejmuje akcje dotyczące spraw drugorzędnych. Być może. Cały 
kłopot w tym, że właściwie każde działanie organizatorskie redakcji przynosi 
jakiś społecznie pożyteczny efekt. Warto< się tylko zastanowić, czy dana akcja 
nie mogłaby być zastąpiona inną, pożyteczniejszą. 

3. Zainteresowanie akcjami 

W różnego typu badaniach czytelnictwa prasy rzadko zdarza się, by od
biorcy wymieniali jako motyw korzystania z niej akcje prasowe. Nie poja
wiają się również one na czołowych listach hierarchii zainteresowań. Czy są 
więc materiałem, który czytelnik odrzuca w gazecie? Uzyskane wyniki nie po
twierdzają takiego przypuszczenia. Badanych zapytano, w jakim stopniu (bar
dzo, średnio, wcale) interesują ich różnego typu — wybrane zresztą dość do
wolnie — artykuły i wiadomości. Uzyskano następujące odsetki odpowiedzi: 

bardzo średnio wcale 

materiały lokalne 66 32 2 

bezpośrednio użyteczne 51 46 3 
dotyczące akcji prasowych 47 35 18 

rozrywkowe 41 47 12 
sensacyjne (kradzieże, wypadki) 37 49 14 

„poważne" (polityka, gospodarka) 36 49 15 
sportowe 21 54 25 
sprawozdania z narad, konferencji 3 33 64 

Wyniki potwierdzają ustalenia z innych badań: szczególne zainteresowanie 
czytelnika treściami lokalnymi i bezpośrednio użytecznymi. Nieco- zaskakuje 



niska pozycja treści sportowych. Natomiast akcje prasowe w tym ujęciu należą 
do materiałów dość interesujących dla czytelnika. Pamiętając o deklaratyw
nej wartości odpowiedzi na pytania ankietowe można jednak przyjąć, że pe
wien wpływ na ich względnie wysoką pozycję miało zorientowanie ankiety 
właśnie na tę problematykę. Znamienne jest jednak, że prawie co piąty ba
dany stwierdził, że takie materiały w dzienniku nie interesują go wcale. 

Tak czy owak większość badanych skłonna jest twierdzić, że zetknęła się 
z akcjami prasowymi na łamach krakowskich dzienników. Biorąc pod uwagę 
kontakt z akcjami, zapamiętanie akcji oraz udział w nich, i porównując uzys
kane wyniki z badaniami z 1971 r. (dawne woj. krakowskie) stwierdzono na
stępujące odsetki odpowiedzi: 

1971 1978 

zetknął się z akcjami 54!% 75% 
zapamiętał nazwę akcji 38% 62% 
brał udział 24% 31% 

Wyniki sugerują, że w ciągu 7 lat nastąpił wzrost zainteresowania akcjami 
prasowymi. Zważywszy jednak, że w 1971 roku badaniami objęto również 
mieszkańców wsi oraz innych miast, słuszniejszy wydaje się wniosek, że nie 
zmieniło się zbyt wiele. Mieszkańców Krakowa bowiem, choćby ze względu 
na to, że większość akcji ich dotyczy, charakteryzuje większe zainteresowanie 
działalnością organizatorską dzienników krakowskich. Stykają się z nimi głów
nie w Echu Krakowa. Biorąc pod uwagę czytelników różnych gazet stwier
dzono właśnie przy tym dzienniku najwyższy odsetek badanych, deklarują
cych że zetknęli się z akcjami prasowymi. Odpowiednie charakterystyki licz
bowe wynosi ły w przypadku: 

Echa Krakowa — 84% 
Gazety Południowej — 60% 
Dziennika Polskiego — 41% 

Ta dominacja Echa Krakowa nie wynika z większego zasięgu czytelnictwa 
pisma na terenie miasta Krakowa. W roku 1978 wszystkie trzy dzienniki kra
kowskie mają w przybliżeniu podobnie liczne publiczności (ok. 70—75%) mie
szkańców. Często zakresy ich wzajemnie się zazębiają. W warunkach deficytu 
prasy niejednokrotnie obojętne jest, jaki dziennik się dostanie, byleby się go 
dostało. Skład publiczności jest zresztą zbliżony. Badania prowadzone przez 
OBP w 1977 r.6 skłaniają do wniosku, że brak jest istotnych różnic co do 
składu społeczno-demograficznego odbiorców trzech dzienników (na terenie 
Krakowa). Różnice wynikają z ilości podejmowanych akcji, wagi, jaką przy
wiązują do nich redakcje. W przypadku Echa Krakowa akcje organizatorskie 

6 Na podstawie materiałów tabelarycznych z ogólnopolskich badań czytelnictwa 
prasy zrealizowanych przez OBP w 1977 r. 



mają długą tradycję (podobnie jak w innych popołudniówkach) 7 . Dotyczą sze
rokiej gamy problemów związanych z życiem mieszkańców Krakowa. W przy
padku Gazety Południowej jej szerszy terytorialny zasięg oddziaływania spra
wia, że akcje prasowe mają inny charakter, dotyczą nie tylko miasta, ale 
i innych województw. Stosunkowo małe rozeznanie w akcjach wśród czytel
ników Dziennika Polskiego wynika być może z mniejszej wagi, jaką redakcja 
przykłada do tej formy oddziaływania na czytelnika oraz z odrębności podej
mowanych akcji. W większym stopniu dotyczą one problematyki kulturalnej, 
adresowane są do węższych kręgów społecznych. 

Gradacja taka znalazła odzwierciedlenie w zestawieniu najpopularniejszych 
wśród czytelników akcji. Biorąc pod uwagę pytania dotyczące zapamiętania 
nazwy akcji, oceny czy też deklarowanego udziału stwierdzono następującą 
hierarchię popularności w odsetkach (pominięto akcje, w których odsetek 
osób, które zapamiętały nazwę był niższy od 2%) : 

Brał Organi
Pamięta Ceni udział zator 

Bank Ludzkich Serc 41 25 6 EK 
Książeczki mieszkaniowe dla sierot 28 19 4 EK 
Nie siedź w domu, idż na wycieczkę 12 3 6 EK 
Mister Krakowa 9 — — EK 
Osiedle — mistrz gospodarności 7 4 1 GP 
Najlepszy piłkarz 7 — 3 EK 
Nieobozowa Akcja Letnia 7 — — GP 
Odznaka Przyjaciela Krakowa 6 4 1 EK 
Telefon tygodnia 4 — — EK 
Najlepszy kierowca, motorniczy, 

konduktor 4 — — EK 
Z plecakiem za miasto 3 1 — DP 
Radosny Dzień Dziecka 3 1 — GP 

Potwierdza się dominująca pozycja Echa Krakowa jako organizatora akcji 
prasowych. Wyniki wskazują zarazem na stosunkowo nikły udział czytelni
ków. Zważywszy, że i tak są zwykle zawyżone, można twierdzić, że wpraw
dzie odbiorca styka się na łamach prasy z akcjami organizatorskimi, w ja
kimś stopniu interesuje nimi i wysoko je ceni, ale nie jest zbyt skłonny do 
podejmowania konkretnych działań. 

Grupując odpowiedzi badanych w większe kategorie można stwierdzić, że 
stosunkowo największą uwagę przyciągnęły akcje o charakterze dobroczyn
nym (52% wskazań). W dalszej kolejności o charakterze sportowo-rekreacyj
nym (23%) i dotyczącym ogólnie życia w mieście (23%). Biorąc pod uwagę 
odsetek osób, które mówią, że zadeklarowały udział w akcjach, stwierdza się, 
że najbardziej efektywne są sportowo-rekreacyjne (26%) a najmniej właśnie 
„dobroczynne" (15%). Te ostatnie — podkreślmy raz jeszcze — są zarazem 
najbardziej cenione. 

7 A. S k o w r o ń s k i : Akcje prasowe Wieczoru Wybrzeża. W broszurze: 
Wieczór Wybrzeża, X X lat, materiały prasoznawcze. Ośrodek Dokumentacji 
i Analiz Prasowych GWP. Gdańsk 1977. 



4. Oceny akcji ze strony czytelników 

Jak się okazuje, odbiorca lubi czytać o tym, jak to inni są dobrzy, zwłaszcza 
dla sierot, osób starszych. Tego typu akcje ceni on najwyżej (62% osób, które 
zapamiętały ten typ akcji), choć sam nie jest za bardzo skłonny do udziału. 
Znacznie niżej ocenia natomiast akcje sportowo-rekreacyjne, choć właśnie 
w nich częściej uczestniczy. Pośrednią pozycję w ocenach i uczestnictwie zaj
muje problematyka życia w mieście (komunikacja, czystość, osiedla). Te wła
śnie problemy wymieniane są jako najbardziej dokuczliwe, wymagające pod
jęcia przez prasę. Dysonansu tego autor nie potrafi wytłumaczyć. Być może 
wynika to z powierzchowności zaangażowania czytelnika, być może z niepo
dejmowania tej problematyki w akcjach prasowych na skalę, jakiej oczekiwał
by czytelnik. 

Generalnym kryterium oceny akcji prasowych przez czytelników jest korzyść 
społeczna. Przy pytaniu: „Jeżeli byłby Pan(i) skłonny(a) użyć któregokolwiek 
z wymienionych niżej określeń w odniesieniu do akcji prasowych — to prosi
my o podkreślenie tego określenia" przedstawiono szereg stwierdzeń wzajemnie 
ze sobą sprzecznych a ujmujących w sposób ocermy różne aspekty akcji praso
wych. 88% badanych uwzględniło przede wszystkim kryterium użyteczności 
społecznej. Dopiero w dalszej kolejności wskazano problemy uzupełniania lub 
wyręczania innych odpowiednich instytucji powołanych do zajęcia się proble
mami podjętymi przez prasę (44%), budzenia zainteresowania czytelniczego 
(31%), skłaniania do działalności społecznej czy też podnoszenia prestiżu re
dakcji (34%). Posługując się różnicą między odsetkami ocen pozytywnych i ne
gatywnych można twierdzić, że według odbiorców akcje prasowe są: 

pożyteczne społecznie • — 44% 
świadczą dobrze o redakcji — 33% 
budzą zainteresowanie czytelników — 25% 
skłaniają do działalności społecznej — 25% 
mogłoby ich być więcej — 12% 
wiążą czytelników z pismem — 6% 
ale: dotyczą zwykle tylko części czytelników — 1% 
i: nie wynikają z wniosków odbiorców — 4% 

Zarazem 26% badanych wyraziło w ten sposób opinię, że akcje organizator
skie są podejmowane przez prasę, gdyż instytucje, które zajmują się daną 
sprawą, pracują źle. 

5. Zakończenie 

Wyniki krótkiego sondażu ankietowego nie upoważniają do zbyt daleko idą
cych wniosków. Było to dotknięcie problemu, który czeka na dokładniejsze zba
danie. Świadczą jednak, że taka forma działalności redakcji jest pożyteczna dla 
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jest znacznie mniejsza. Rośnie ona natomiast wyraźnie, gdy chodzi o inter
pretację wydarzenia. Na pytanie: „Jeśli ma Pan (i) różne informacje o jakimś 
wydarzeniu, jednakże nie potrafi Pan (i) ocenić ich wagi i znaczenia, czy też 
zrozumieć ich głębszego sensu, to co robi Pan(i), aby wyjaśnić tę sprawę?" — 
tak rozłożyły się odpowiedzi badanych: 

Tabela 2 

Lublin Gdańsk 

rozmowy z kolegami 29% 32% 
rozmowy z rodziną 5°/o 9% 
rozmowy, dyskusje bez wskazania z kim 26°/o 11% 
wyjaśnienia osób kompetentnych (przełożo

nych) 23% 24% 
samodzielnie dochodzi do wyjaśnienia 17% 10% 
czyta prasę 15% 8% 
ogląda telewizję 4% 4% 
słucha radia 2% 2% 

U w a g a : Badani mieli możność podania kilku źródeł, stąd procenty nie sumują się do 
100. 

Zauważmy, jak układają się interpersonalne kanały komunikowania i jak 
związane są raczej z miejscem pracy niż z domem. W odpowiedziach niezwy
kle często utożsamiano pojęcie „osoby kompetentnej" z przełożonym. Roli 
środków komunikowania w wyjaśnieniu wydarzeń nie należy nie doceniać — 
działają one przecież za pośrednictwem leaderów opinii, owych kolegów, osób 
kompetentnych. Ale ich bezpośrednie, świadome wykorzystywanie jest nie
wielkie i tylko prasa może pretendować do takiej funkcji. 

Z innej strony naświetlają stosunek do środków komunikowania odpowie
dzi na pytania dotyczące wyboru medium dla ew. własnej wypowiedzi. Bada
nych pytano, o jakich sprawach własnego zakładu pracy poinformowaliby opi
nię publiczną, jaki środek komunikowania i dlaczego wybraliby dla swej wy
powiedzi. Nie wchodząc bliżej w tę tematykę stwierdźmy tylko, że dwie trze
cie pracowników Kopalń Lubelskiego Zagłębia Węglowego (a pośród pracow
ników Rafinerii jeszcze więcej) przedstawiałoby takie sprawy za pośrednic
twem masowych środków komunikowania. Zatrzymajmy się przy wyborze me
dium i motywacji tego wyboru. Ilustracją będą dla nas wypowiedzi pracow
ników lubelskiej kopalni. 

Zdecydowanie najczęściej wybierana jest telewizja (blisko 30*/«), następnie 
prasa (20%) i radio (5%) lub wszystkie te środki łącznie (12%). Dlaczego 
np. wybierana jest prasa? Dla własnej wypowiedzi wybiera się ją ze względu 
na jej popularność, na trwałość s łowa drukowanego, ale też i dlatego, że pro
blem ma zasięg lokalny oraz dlatego, że wypowiadającego peszy mikrofon 
i kamera lub że nie chciałby swej wypowiedzi podpisywać. Telewizję wybie
rają badani głównie ze względu na jej właściwość: sugestywność obrazu, ale 
także ze względu na popularność i dostępność — podobnie jak zwolennicy ra
dia. Każdy środek komunikowania ma swój charakterystyczny „syndrom mo
t y w ó w wyboru", choć poszczególne motywy (np. popularność) nie zawsze róż
nicują media między sobą. 

Andrzej Rusinek 
Andrzej Skonrroński 



P R O B L E M Y D Z I E N N I K A R S T W A 

P róba analizy składu i sytuacji kadrowej jednej z wielu grup uczestni
czących w procesie redakcyjno-wydawniczym wydaje się nie najważniejsza 

dla łamów czasopisma prasoznawczego. Zwłaszcza, że w tym procesie grupa ta 
spełnia rolę raczej służebną i pomocniczą. Jest przy tym daleka jeszcze od 
ukształtowania się i poczucia więzi środowiskowej. Chciałoby się rzec — no
wa, gdyby nie to, że warunki przemiany zapoznanych archiwów redakcyjnych 
w aktywne komórki dokumentacji rysowały się od lat, uległy tylko w kilku 
ostatnich wyraźnemu przyspieszeniu. 

Zagadnienia tej kadry są jednak godne popularyzacji (po raz pierwszy) 
z dwóch przyczyn: że urosła już ona, tylko w orbicie prasy i innych środków 
przekazu do ponad 500 osób oraz że jej problemy rzutują — moim przynaj
mniej zdaniem — zasadniczo na przydatność świeżej i kosztownej specjalizacji, 
określanej jako dokumentalistyka prasowa (równolegle: agencyjna, radiowa, te
lewizyjna — zależy, na czyją rzecz i na jakim materiale działa). 

Nawet te dwie ważne przyczyny nie są rozeznane do końca. Już same kry
teria przynależności do zawodu dokumentalisty prasowego są płynne. Będą nimi 
oczywiście pracownicy międzyredakcyjnego czy agencyjnego ośrodka (działu) 
dokumentacji w RSW, innym wydawnictwie prasowym, PAP-ie, radiu, jak 
i pracownicy komórek jednoredakcyjnych tam wszędzie, gdzie brak jeszcze 
form między redakcyjnych lub nie są one w ogóle przewidywane (głównie 
w Warszawie). Obojętne jest przy tym, jak się ta komórka nazywa: niektóre 
pod mianem dokumentacyjnych wykonują nadal tylko czynności typu archi
walnego i odwrotnie: są nieprzemianowane archiwa, spełniające dla swoich 
użytkowników zadania daleko już szersze. Większość tych komórek jest zresztą 
jedno-, dwuosobowa, ich personel należy zatem już lub in spe traktować jako 
dokumentalistów. Nieistotne jest przy tym, czy dokumentalista jest zaszerego
wany według dziennikarskiego czy wydawniczego zbiorowego układu pracy, bo 
kryteria tego są dotąd zupełnie płynne. 

Różnic między zbieractwem materiałów w archiwach a aktywną dokumen
tacją nie chciałbym tu wyjaśniać, są raczej oczywiste i znane. Nie przytaczam 
również stanu aktualnej i stale rosnącej sieci komórek dokumentacji, omawia 
je od czasu do czasu pismo Zarządu Głównego RSW, Nasze Problemy. Niepo-
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kształcenia kadry w terenie jest prawie 2-krotnie wyższy niż w Warszawie, 
ponieważ jest to kadra z reguły młodsza, z niższym zarazem stażem zawodo
wym. 

Stosunek: 39% z wyższym do 53% ze średnim i 8% z podstawowym wy
kształceniem przy obecnych funkcjach dokumentacji uznać można z grubsza 
za prawidłowy. Funkcji technicznych i manualnych (rozdawnictwo prasy, 
wycinanie itp.) jest na pewno powyżej 10%, z funkcji merytorycznych — 
część tylko (kierownictwo, lektorat, bibliografie, research) wymaga wykształ
cenia wyższego, i to jednak z powodzeniem bywa w praktyce zastępowane 
wykształceniem specjalistycznym i długim stażem. Podstawowy zrąb pracy 
dokumentacyjnej i archiwalnej — gromadzenie i udostępnianie materiałów — 
wymaga natomiast wykształcenia średniego, uzupełnianego specjalistycznym 
szkoleniem i stażem w dokumentacji. Cenzus wykształcenia dokumentalistów 
w poszczególnych komórkach wygląda rozmaicie. Są takie, w których wielo
osobowe zespoły (poza kierownikiem) mają tylko podstawowe i niepełne śred
nie wykształcenie, są i inne (w terenie), gdzie nawet funkcje techniczne wy
konują magistrzy. Nieprawidłowością wydaje się natomiast obsadzanie 
1, 2-osobowych komórek archiwalnych w niektórych gazetach regionalnych 
osobami z niskim cenzusem wykształcenia. 

Staż pracy w dokumentalistyce: do 2 lat — 30% 

Z nie przytaczanych tu danych o długości ogólnego stażu pracy tych samych 
osób wynika, że przeszło 30% obecnej kadry zaczęło pracę zawodową od doku
mentacji, reszta przeszła do niej z innych zajęć, przeważnie z wydawnictw 
lub funkcji administracyjno-technicznych w redakcjach, z bibliotek, nauczy
cielstwa itp. Innym, mniej korzystnym trendem jest najwyższa płynność kadr 
właśnie wśród blisko 60% osób ze stażem w dokumentacji poniżej 5 lat. Tylko 
wzrost rangi i zadań dokumentacji pozwoli tu na pożądaną stabilizację, ta gru
pa bowiem cechuje się wyższym cenzusem wykształcenia, ambicjami i więk
szymi możliwościami znalezienia innej pracy. Tak duża liczba pracowników 
z niskim stażem, o dużej przy tym zmienności narzuca konieczność stałego 
doszkalania zawodowego i instruktażu, o czym niżej. 

Znajomość języków: Zaledwie 4 osoby (poza zawodowymi lektorami w ko
mórkach „Interpressu" itp.) ma zweryfikowany język rosyjski, 2 — francuski, 
2 — angielski, 1 — niemiecki, 1 zaś — osoba w wieku przedemerytalnym — 
3 języki (francuski, niemiecki, rosyjski). Przy 40% kadry z wyższym wykształ
ceniem i w tej właśnie specjalizacji są to dane nieco żenujące, świadczą o po
wierzchowności cenzusu i nikłym zainteresowaniu światem. Nie zweryfikowa
na znajomość, zwłaszcza tzw. bierna, jest naturalnie większa, ale nie da się 
ująć na podstawie własnych deklaracji. Ta bierna znajomość jest wystarcza
jąca przy obecnych zadaniach i potrzebach dokumentacyjnych (zrozumienie 
artykułu czy podpisu pod zdjęciem), zwłaszcza że mała tylko część dokumen
talistów w Warszawie ma styczność z obcojęzyczną prasą i innymi materia
łami, w terenie zaś jeszcze mniej. Już obecnie jednak, tym bardziej w bliskiej 
przyszłości znajomość języków stanie się nieodzownym warunkiem dla sporej 

2— 5 lat 
5—10 lat 
ponad 10 lat 

— 28% 
— 18% 
— 24% 



grupy lektorów, researcherów i kierowników komórek. Nie chodzi tu jedynie 
0 ich uprawnienia do zaszeregowania dziennikarskiego (choć jest to obecnie 
wymagane), lecz o możność świadczenia redakcji usług w tym zakresie, choć
by wyborze odpowiednich obcojęzycznych wycinków i przy korzystaniu z ob
cojęzycznych leksykonów. Bądźmy bowiem szczerzy, znajomość języków wśród 
dziennikarzy, zwłaszcza młodszych, do 30 lat, nie jest wcale lepsza niż wśród 
dokumentalistów, przynajmniej w sensie możliwości samodzielnej lektury w ję
zykach obcych. 

Przynależność partyjna omawianej grupy jest niska, nie przekracza 12°/o. 
Do partii należy kilku kierowników komórek oraz nieco starszych stażem 
pracowników i archiwistek. Z osób młodszych wiekiem i stażem — tylko 
kilka osób z terenu. Jest to stosunek oczywiście dużo niższy aniżeli w dzienni
karstwie, tym bardziej w RSW i chyba w zestawieniu z każdą inną specjali
zacją prasową. Nie do formalnego indyferentyzmu politycznego sprawa się 
ogranicza. Rozciąga się na brak tak pożądanych w tej specjalności zaintere
sowań polityczno-społecznych, stosunek do lektury prasy, literatury i kom
pendiów z tej tematyki. Sprawa ta wykracza poza dane ankietowe, wrócę do 
niej jeszcze. 

Zaszeregowanie wg układu zbiorowego: dziennikarzy — 16°/o 
wydawniczego RSW — 84% 

Sprawy zaszeregowania, uprawnienia dokumentalistów do zajmowania eta
tów dziennikarskich budziły i budzą nadal najwięcej kontrowersji i namięt
ności. O wiele więcej — zdaniem autora — aniżeli na to zasługują. Możliwo
ści zaszeregowania dokumentalistów jako dziennikarzy powstały formalnie 
już przed 6 laty, przez wprowadzenie do układu dziennikarskiego stanowisk 
redaktora i starszego redaktora-dokumentalisty. Możliwość zaszeregowania 
kierownika komórki jako kierownika działu dziennikarskiego istniała już wcze
śniej. Pomimo to etaty te posiada tylko 16%, z czego połowa miała je wcze
śniej w redakcjach i przeszła z nimi do dokumentacji, a tylko połowa uzy
skała je jako dokumentaliści, w większości w ostatnich 2 latach. 

Opory przeciw traktowaniu dokumentalistów jako dziennikarzy o okre
ślonej i odrębnej specjalizacji przejawiało nie tylko Stowarzyszenie Dzienni
karzy Polskich, wychodząc z założenia, że nie piszą oni w gazetach. Poszcze
gólne wydawnictwa RSW wzbraniały się przed tym z powodu ograniczonych 
możliwości zmiany etatów administracyjno-wydawniczych na dziennikarskie 
1 małego rozeznania w stopniowej ewolucji dokumentacji w kierunku dzien
nikarstwa. Co zaś najważniejsze, zastrzeżenia miała również większość kie
rownictw redakcji, w których ewolucja taka jeszcze nie zaszła, traktując 
swych dokumentalistów — w większości wciąż słusznie — jako archiwistów 
o zgoła niedziennikarskich czynnościach. Nastawienie to doprowadziło na ko
niec do jednego efektu: powstania w redakcjach i ośrodkach zabiedzonej ka
dry inteligenckiej o nieokreślonym statusie, pełnej kompleksów niższej war
tości i pretensji z tego tytułu. Omawiane nastawienie dotyczyło w skutkach 
jednakowo dokumentalistów, których uprawnienia do dziennikarskiego zasze
regowania nie powinny już być kwestionowane, jak i pozostałych, których 
ewentualne pretensje do tego nie znajdują uzasadnienia. 







Gwoli sprawiedliwości trzeba nadmienić, że sytuacja dokumentalistów 
w pozaprasowych komórkach RSW przedstawia się — w niektórych 

przynajmniej aspektach — inaczej i lepiej. Poza 128 ankietami z wydawnictw 
prasowych i redakcji uzyskaliśmy bowiem 52 ankiety, w tym 17 z Instytutu 
Badania Współczesnych Problemów Kapitalizmu, 11 z CAF-u, 12 z „Inter
pressu" i 7 z KAW-u. Ich komórki dokumentacyjne obsługują nie redakcje 
gazetowe, lecz placówkę naukową (Instytut) bądź przedsiębiorstwa o miesza
nym profilu wydawniczym (serwisy tekstowe i zdjęciowe, wydawnictwa gra
ficzne i książkowe, działalność na zagranicę itd.). Dokumentalistów tych pla
cówek łączy dużo więcej z resztą kadry swej instytucji, aniżeli z rodziną do
kumentalistów prasowych. 

Tak więc wśród 12 dokumentalistów „Interpressu" (obecnie ten stan jest 
już wyższy) było aż 8 dziennikarzy, 8 osób miało wykształcenie wyższe, 8 jest 
członkami partii, a uposażenia przed regulacją płac, czyli i obecnie, były i są 
średnio o 20—50% wyższe niż w wydawnictwach i redakcjach. To nie jakieś 
preferencje płacowe „Interpressu", lecz posiadanie wyżej kwalifikowanej ka
dry, pełniącej w agencji funkcje merytoryczne. Podobnie jest w Instytucie 
i KAW-ie. Może tylko w CAF-ie rysuje się sytuacja zbliżona do wydawnictw 
i redakcji, co wszakże jest szczególnie bolesne. Właśnie w agencji fotograficz
nej personel dokumentacyjny i fotoarchiwalny pełni funkcje kluczowe, nie 
mniej poważne niż fotoreporterzy, redaktorzy i technicy. Operowanie 5 milio
nami z górą jednostek zdjęciowych, ich przejrzyste gromadzenie i szybkie 
udostępnianie — waga tych czynności nie wymaga szerszego komentarza. 

Wyższy na ogół status dokumentalisty w omawianych instytucjach niż 
w wydawnictwach i redakcjach prasowych wynika więc z większej praktycz
nej jego użyteczności w merytorycznej działalności programowej czy produk
cyjnej. Użyteczność ta stanowi główne kryterium oceny dokumentalistów rów
nież w redakcjach prasowych, przynajmniej niektórych. Tam, gdzie komórka 
dokumentacyjna bierze czynny udział we współredagowaniu, ilustrowaniu nu
meru, zdobywaniu dodatkowych informacji dla dziennikarzy, bywa honoro
wana w formie zaszeregowań dziennikarskich, dodatków płacowych, czystych 
i mieszanych form dokumentalnych na łamach, udziału w planowaniu nume
rów. Nieczęste to jeszcze wypadki i godne upowszechniania, jeżeli tylko ka
dra dokumentalistów spełniać będzie warunki, o których mowa w całym 
artykule. 

Formularze ankiety wypełniali pracownicy komórek kadrowych wydawnictw 
i agencji. Nie mogła ona zatem przynieść informacji dotyczących takich 

spraw, jak motywacja wyboru zawodu i rekrutacja kadry dokumentalistów, 
przyczyny jej płynności i odchodzenia od zawodu. Należy wątpić, czy zada
wanie podobnych pytań w ankietach, nawet gdyby były wypełniane przez 
samych dokumentalistów, przyniosłoby wiarygodne odpowiedzi. Uzyskać je 
można jedynie drogą indywidualnych rozmów z kandydatami, osobami za
trudnianymi i przechodzącymi do innej pracy. Rozmów takich, o charakterze 
zazwyczaj prywatnym, przeprowadzono w ubiegłych 2 latach ponad 80. Z an
kiety nie wyniknie również obraz kwalifikacji dokumentalistów i ich zain
teresowań związanych ze sprawowanymi funkcjami. Chodzi nie o kwalifikacje 
formalne i deklarowane, lecz znajdujące pokrycie w praktyce i w niej spraw
dzalne. 



Rozwój agend dokumentacji prasowej stwarza możliwości etatowego za
trudnienia, o jakie trudniej w innych działach pracy redakcyjno-wydawniczej. 
Wobec braku chętnych w samej RSW daje to szanse kandydatom z zewnątrz 
instytucji. Brak skonkretyzowanych wymogów pracodawców wobec kandyda
tów sprzyja rekrutacji osób z pełnym lub niepełnym średnim wykształceniem 
ogólnym bądź wyższym humanistycznym, nie posiadających żadnej jeszcze 
specjalizacji ani wyraźnych inklinacji zawodowych. Na skutek młodości tego 
zawodu nie wymaga się stażu w nim ani wykształcenia specjalistycznego, ja
kiego nie dają zresztą nawet fakultety dziennikarstwa i bibliotekoznawstwa, 
tym mniej filologiczne, pedagogiczne i wszelkie inne. Podobnie w zakresie 
szkolnictwa średniego — nie dają go licea księgarskie, bibliotekarskie i inne. 
Przyczynia się to do kierowania do dokumentacji, zwłaszcza do jednostek ma
jących jeszcze charakter archiwów, osób bez zawodu, często przenoszonych 
z innych komórek redakcyjnych, wydawniczych, administracyjnych. Nie sta
nowi to z reguły awansu, lecz wynika z niesprawdzenia się pracownika w in
nej pracy, niemożności zwolnienia człowieka, dotyczy jednostek konfliktowych, 
przed rentą itp. 

Nasuwa się spostrzeżenie, że wszystkie inne specjalizacje prasowo-wydaw
nicze z wolna wykształciły już pewną kadrę zawodową i formy szkolnictwa 
lub szkolenia branżowego, co zapewnia im stały dopływ kwalifikowanych — 
przynajmniej formalnie — pracowników. Dokumentacja prasowa natomiast 
pozostaje jedną z ostatnich enklaw bez zawodowej kadry i szkolnictwa. Jeżeli 
zatem kadra naszych dokumentalistów nie w całości jest przypadkowa, a zda
rzają się w niej już cenieni fachowcy lub solidne, rokujące nadzieje na przy
szłość jednostki — wynika to ze świadomej motywacji wyboru tego zawodu, 
przynajmniej przez nielicznych starszych dziennikarzy, pedagogów i bibliote
karzy oraz grupkę zamiłowanych w tego rodzaju pracy młodych absolwentów 
z różnych kierunków. 

P rzygodność i stosunkowa łatwość rekrutacji przy równoczesnej nikłej mo
tywacji powoduje dużą płynność kadrową. Dzieje się tak w większości ko

mórek dokumentacyjnych, prawie co roku. Rzutuje to ujemnie na ciągłość 
i wartość zbiorów oraz personalną współpracę dziennikarzy z dokumenta
listami. Długość stażu, ciągłość pracy, orientacja w źródłach i zasobach od
grywają w dokumentacji rolę zasadniczą. Płynność ta dotyczy, niestety, 
w głównej mierze jednostek potencjalnie dla dokumentacji najcenniejszych. 
Młodzi dziennikarze czy absolwenci innych wydziałów oraz jednostki opera
tywne w ogóle, pozostają w dokumentacji tylko w razie odkrycia w sobie za
miłowań, silniejszych od negatywnych zjawisk w tej pracy i niskiego statusu. 
Większość uważa swój pobyt w dokumentacji za czasowy, starając się o> inną 
pracę w redakcji lub poza nią. Poza bieżącym wykonywaniem swych funkcji 
nie inwestują więc w siebie w zakresie pożądanym przez redakcje i dzienni
karzy, przez stałe nabywanie erudycji, właściwą lekturę, poszerzanie wiedzy 
o źródłach materiałów dokumentacyjnych itp. 

Przepływ kadr między dokumentacją a inną pracą redakcyjną uznać na
leży za zjawisko zdrowe i naturalne, jeżeli nie polega — jak w naszej prak
tyce — na jednostronności: wyciąganiu z dokumentacji co zdolniejszych jed
nostek i kierowaniu do niej pracowników nowych lub o mniejszej przydat
ności. Jest to zaś zjawisko ogólne i uważane wręcz za prawidłowe. Dobrze jesz
cze, gdy nowy w dokumentacji pracownik trafia na kogoś, kto nim pokieruje 







diach podyplomowych, sukcesów dotąd nie przyniosły, mimo iż nikt nie ne
guje celowości takiego kształcenia. 

W tej sytuacji jedynym wyjściem wydaje się szkolenie zakładowe, czyli 
organizowanie różnego rodzaju kursów dla zatrudnionych już dokumentalistów, 
zbliżonych do ich wykształcenia oraz do pełnionych funkcji. Szkolenia tego nie 
może oczywiście prowadzić każdy pracodawca dla małych grup swoich adep
tów. Brak literatury, zwłaszcza w języku polskim i fachowych wykładowców. 
Dlatego dobrze się stało, że za szkolenie dokumentalistów prasowych wziął się 
Ośrodek Doskonalenia Kadr ZG RSW przy współudziale Ośrodka Dziennikar
stwa SDP, obejmując czterema dotychczas przeprowadzonymi kursami (54 do 
65 godzin w kilku 3-dniowych sesjach) ponad 130 dokumentalistów prasowych, 
agencyjnych i radiowych. W planie są kursy zaawansowane, specjalistyczne, 
np. dla lektorów prasy krajowej i zagranicznej. Nie przytaczam tu programu 
kursów: poza technologią pracy dokumentalisty obejmują znajomość procesu 
redakcyjno-wydawniczego i podstawowe zagadnienia polityczne, społeczne i go
spodarcze, niezbędne dla pracowników tej specjalności. 

Te formy szkolenia traktowane oczywiście jako paliatywne, daleko ustę
pują — choćby przez skromną liczbę godzin — stacjonarnym czy zaocznym 
studiom na szczeblu licealnym i wyższym, jakie postulujemy. 

Dokumentacja redakcyjna rozwija się spontanicznie, kadra jej zaś stale ro
śnie. Wkrótce więc zajdzie potrzeba weryfikacji jej stanu. Wyrażam przeko
nanie, że zbiegnie się to w czasie z lepszym określeniem zadań stawianych 
przed tą dziedziną pracy redakcyjnej. 
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Obyczaje 

O REDAKTORACH 
NIEODPOWIEDZIALNYCH 

W przedwojennej prasie ważną rolę spełniał w każdej redakcji 
tzw. redaktor odpowiedzialny. W razie czego on właśnie, choć zwy
kle Bogu ducha winien, ponosił konsekwencje prasowych sensów 
lub nonsensów. Obecnie prawne pojęcie redaktora odpowiedzialnego 
nie istnieje, co nie znaczy, że nie byłoby za co odpowiadać. 

Czym bowiem, jak nie brakiem odpowiedzialności jest kreowanie 
w licznych gazetach całych zastępów zagranicznych „koresponden
tów własnych", w istocie sprawozdawców wielkich wydawnictw 
i agencji? Daleko tu wprawdzie do zmiany nazwiska autora komen
tarza ze swojskiego na egzotyczniejsze (zdarzyło się to w tytule 
dawno już nie istniejącym), z motywacją, że czytelnik łacniej prze
czyta opinię cudzoziemca o sytuacji w jego kraju. 

Sądząc po reprodukcjach w niejednym naszym piśmie (m. in. 
w Kulturze, Polityce), zasoby ikonograficzne archiwów redakcyj
nych są imponujące. Tymczasem wystarczy przewertować zagra
niczne magazyny sprzed paru tygodni by stwierdzić, że owe „zdjęcia 
Archiwum" to po prostu wycinanki z różnych Spiegli, Sternów czy 
Paris Matchów. 

Rozbrajająca jest szczerość Szpilek, których redakcja nie kwestio
nuje zbieżności wydrukowanego rysunku z opublikowanym wcześ
niej w Polityce żartem Szymona Kobylińskiego. Nonszalancko prze
milcza opinię tegoż, że „Redakcja, niejako z urzędu, winna dbać o to, 
by nie ukazywały się (zwłaszcza wkrótce po opublikowaniu pierwo
wzoru) repliki rysunków, znanych skądinąd". Szpilki przyszpilają 
Kobylińskiego argumentem, że rysunek ich autora przeleżał się 
w redakcyjnej szufladzie „bodaj z rok". Któż zatem jest autorem 
pomysłu, co? Wiadomo, radio wynalazł Marconi, ale przed nim inni, 
tylko odkryto to potem. 

Literaturze zaś zdarzyło się zakupić powieść w odcinkach chyba 
nie tyle napisaną, ile dopiero wymyśloną. Nabita przez autora (?) 
w butelkę redakcja wkrótce musiała przerwać druk. W co nabito 
czytelników? 

6 — Zeszyty Prasoznawcze 



Tak zwane chochliki grasują wszędzie (zbyt często, niestety 
i w Zeszytach), ale zawsze żerują na braku uwagi, beztrosce, bez
myślności. Cóż bowiem innego spowodowało zamianę okładki recen
zowanej książki na inną (Kultura), zdjęcia powszechnie znanego 
w Polsce Ludowej pisarza i działacza politycznego (Zycie Literackie), 
całe mrowie znaczących literówek w jednym tylko numerze Kul
tury: wojna światowa miast święta, Michał Dobrzyński miast Bo
brzy ński, Bolesław Wysocki miast Wysoki, Ciao miast Ciano? 

Plaga chochlików niczym szarańcza przytrafiła się w jednym 
z numerów Nowych Książek. Recenzję dzieła pt. „Sztuka włoska" 
ilustruje fragment starodawnej budowli, mogącej uchodzić za wło
ską, dziwi tylko podpis (Ignoto Ferrarese Ritratto: „La Giovinet-
ta"). Nb. Ignoto itd. to wcale nie Ignacy itd., zaś reprodukcja? 
Coś nam świta, gdy patrzymy na portret zadumanej donny zaty
tułowany „Praga — Ratusz Staromiejski" przy nocie o monografii 
stolicy czeskiej. Idąc od końca: rycina niedbale rozpartego na szez-
longu dandysa, na której jak byk widnieje nazwisko Alex Du
mas — zdobi omówienie tomu reportaży, a podpis twierdzi, że to 
Helena Kowalik. Gdzie zaś jest zdjęcie tej damy naszego reportażu? 
Oczywiście tam, gdzie się omawia twórczość Dumasa. Że passus pod 
zdjęciem zaczyna się od słów „Cytowanie bzdur", to już czysty 
przypadek. Za to nawet Dumasowi nie starczyłoby fantazji dla wy
jaśnienia po'dpisu zdjęcia z ruinami budowli, k tóry brzmi: „Święte 
zwierzęta ozdabiały budowle Babilonu." 

Z rzeczy całkiem smutnych i zatrważających: Dziennik Polski 
drukuje relację o zbrodni hitlerowskiej sprzed 35 lat. Cóż, każda pa
mięć jest zawodna, tym bardziej pamięć świadka pośredniego. Jed
nak w redakcji nie sięgnięto choćby po encyklopedię podręczną 
i puszczono tak niejasne sformułowania, że z pacyfikacją pomiesza
no wykrycie — w innym czasie — konspiracyjnej drukarni, i ukry
wanie się — kiedy indziej — wybitnych działaczy PPR. O wiele 
gorszą beztroskę wykazały przed paru laty Poglądy. 

A przypadek Ericha von Daenikena, który za dobrą monetę przy
jął zaproszenie na dyskusję z naszymi naukowcami? Jeśli naukowcy 
zgodzili się dyskutować, to czemu w efekcie — abstrahując od me
ritum — dali publiczny pokaz braku elementarnej kultury i czemu 
wydrukowała to Kultura? 

Na końcu głośny rysunek w Literaturze, zniesławiający znanego 
dyrektora i jego teatr. Autor rysunku poniósł konsekwencje, prawne 
i zawodowe. Kto jednak w redakcji odpowiadał za dopuszczenie tego 
do druku? 

Czy potrzeba nam redaktorów „odpowiedzialnych" — za cudze 
winy? Potrzeba — niestety, nazbyt często — więcej dziennikarskiej 
odpowiedzialności. 

Paweł Dubiel 
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R A Q U E L S A L I N A S B A S C U R 

AGENCJA ASSOCIATED PRESS 
A POLITYKA KOMUNIKOWANIA 

W AMERYCE ŁACIŃSKIEJ 

Emigrantka z Chile, jest współautorką większej publika
cji o międzynarodowych zasadach informowania, wyda
nej przez Uniwersytet w Tampere. Ostatnio pracowała 
w instytucie 1LET w Sztokholmie. W niniejszym artykule 
udowadnia, jak nieobiektywnie amerykańska agencja 
AP przedstawiała ministerialną konferencję państw Ame
ryki Łacińskiej w Kostaryce w sprawie koordynacji mię
dzynarodowego informowania. 

iele b a d a ń 1 nad początkami, wzrostem i utrwaleniem się międzynarodo-
У У wej produkcji wiadomości naświetliło podstawowe powiązania międzyna

rodowego kapitalizmu monopolistycznego ze środkami komunikowania. Po
wszechnie wiadomo, że siła tych środków tkwi w ich zdolności do śledzenia 
rozwijających się konfliktów oraz do prób wczesnego ich zażegnania w ra
mach i na przykładach zaczerpniętych z istniejących przepisów międzynaro
dowych. Pozycja środków komunikowania w międzynarodowej strukturze sił 
ujawnia się w wielu praktykach pozostających w konflikcie z walką o zmia
ny na arenie narodowej i międzynarodowej, prowadzoną przez państwa i grupy 
narodowe. Zagadnienia te zostały podjęte na międzynarodowej konferencji na 
temat polityki komunikowania w Ameryce Łacińskiej i basenie Morza Karaib
skiego, na której szczegółowo opracowano zalecenia mające na celu przeciw
działanie konsekwencjom istniejącej sytuacji. Niniejszy artykuł przedstawia 
sprawozdanie agencji Associated Press z powyższej konferencji, przekazane do 
Ameryki Łacińskiej. Naświetla on również genezę konferencji oraz stanowisko 
zajęte przez UNESCO. 

1 Artykuł oparty jest na pracy tejże autorki: News Agencies and the New Information 
Order. The Associated Press Coverage of the Intergovernmental Conference on Commu
nication Policies in Latin America and the Caribbean. (W:) V a r i s , S a l i n a s , J o 
k e 1 i n : International News and the New Information Order. Research Reports, 1977 
nr 39. Institute of Journalism and Mass Communication. U. of Tampere. S. 29—88. 



N a 16. Sesji Generalnej UNESCO w roku 1970, dyrektor generalny tej orga
nizacji upoważniony został do „udzielenia pomocy krajom członkowskim 

w dziele tworzenia ich polityki komunikowania masowego". Pierwsze posiedze
nie ekspertów z dziedziny polityki komunikowania i planowania odbyło się 
w Paryżu 1972. Po tym posiedzeniu UNESCO podjęło decyzję zorganizowania 
międzyrządowej konferencji na temat polityki komunikowania w Ameryce 
Łacińskiej i basenie Morza Karaibskiego. W ten sposób Ameryka Łacińska 
stała się pierwszym regionem słabo rozwiniętym, w którym zajęto się tym 
problemem na najwyższym, międzynarodowym szczeblu podejmowania decy
zji. Konferencja poprzedzona była sfinansowanymi przez UNESCO przygoto
wawczymi spotkaniami ekspertów polityki komunikowania i wymiany wiado
mości, które odbyły się w Bogocie w 1974 roku i w Quito w 1975. Na obu 
spotkaniach stwierdzono potrzebę prowadzenia polityki komunikowania oraz 
ustalenia praw i obowiązków państw mających kierować tymi sprawami. We
zwano również do prowadzenia wspólnej regionalnej polityki wobec między
narodowych monopoli komunikowania, które rozciągają sferę swoich wpływów 
na dane regiony. Na drugim spotkaniu uznano potrzebę stworzenia południo
woamerykańskiej agencji informacyjnej. Polecono utworzenie narodowych, 
głównie publicznych agencji informacyjnych i zasugerowano potrzebę pewnej 
opieki państwa nad agencją regionalną w celu zabezpieczenia jej przed kon
kurencją międzynarodowych agencji informacyjnych. 

Producenci środków masowego komunikowania tego regionu oraz Stanów 
Zjednoczonych ostro sprzeciwili się wysuniętym propozycjom. Szczególnie ak
tywne były w swych protestach: The Inter-American Press Association — IAPA 
(Zrzeszenie Prasy Międzyamerykańskiej) oraz The Inter-American Associa
tion of Broadcasters — IAAB (Międzyamerykańskie Zrzeszenie Radia i Te
lewizji) 2 . Organizacje te zakwestionowały badania uczestników obu spotkań 
i zarzuciły im głoszenie totalitarnych poglądów w sprawach kulturalnych. Po
dobne zarzuty sformułowano również pod adresem UNESCO. Wszczęta przez 
owe organizacje kampania spowodowała, że przygotowanie konferencji stało 
się problematyczne. Tak więc dojście do skutku samej konferencji opóźniło się 
o rok z powodu trudności ze znalezieniem kraju gotowego pełnić funkcję go
spodarza. Ostatecznie konferencja odbyła się w Kostaryce w czerwcu 1976. Na
wet wtedy prezydent Kostaryki Daniel Oduber powiadomił w swoim przemó
wieniu inauguracyjnym o presji stosowanej przez różne zainteresowane ugru
powania, aby odwieść jego rząd od decyzji goszczenia konferencji w jego 
kraju. 

Reakcję producentów środków masowego komunikowania można tłumaczyć 
wchodzącymi w grę obiektywnymi interesami. Wśród krajów zacofanych gospo
darczo Ameryka Łacińska jest jedynym regionem, gdzie wszelka transmisja 
informacji funkcjonuje prawie wyłącznie na zasadach komercjalnych i jest 
w rękach prywatnych 3. Co się tyczy przepływu wiadomości, powszechnie znana 

2 Obie organizacje są federacjami grupującymi menażerów, wydawców oraz właścicieli 
i stanowią razem potężne, wpływowe ugrupowanie. Działają na zasadzie porozumienia 
o wzajemnej pomocy i reprezentują interesy prywatnego przemysłu drukarskiego i elek
tronicznego w tym regionie, jak również przemysłu prasowego USA. 
» 93°/o radiostacji oraz 75°/o kanałów telewizyjnych w tym rejonie (z wyjątkiem Kuby) 
działa jako prywatne przedsiębiorstwa handlowe. Jeśli uwzględnić usługi, 95°/o stacji ra
diowych i telewizyjnych finansowanych jest przez dochód z reklamy i w sposób istotny 
zależy od tego źródła (Kaplün 1976). 



jest dominacja telegraficznej służby USA w regionie Ameryki Łacińskiej. Tak 
np. ostatnio pokazano, że same tylko agencje UPI oraz AP dostarczają do tego 
regionu ponad 60e/e wiadomości zza granicy (Reyes Matta 1976). Zarówno dzia
łalność lokalnych środków masowego komunikowania jak i rola wielkich 
agencji informacyjnych zostały zakwestionowane i określone jako nieodpo
wiednie do przenoszenia informacji potrzebnych do narodowego rozwoju, inte
gracji i współpracy regionalnej. Szereg spotkań ekspertów oraz osób z kół 
kierowniczych przyniosło niemal identyczne wnioski stwierdzające potrzebę 
stworzenia alternatywnych kanałów i większego udziału rządów w tych pro
blemach. Niemniej, międzyrządowa konferencja była najwyższą instancją, 
która zajęła się tymi problemami i jako taka wywołała najsilniejszy sprzeciw 
firm prywatnych. 

1 A / tym kontekście sprawozdania agencji Associated Press są szczególnie in-
Y Y teresujące. Po pierwsze, ponieważ ukazują one reakcję agencji AP na 

te wiadomości, które dotyczą jej własnych spraw. Po drugie, ponieważ w Ame
ryce Łacińskiej wiadomości są w dużej mierze rozprowadzane za pośrednic
twem tej agencji, sposób potraktowania przez nią tej sprawy niewątpliwie od
działuje na możliwości wyrobienia sobie właściwego pojęcia o całym zagad
nieniu przez ludzi zamieszkujących ten region. Biuro agencji AP w Bogocie 
(Kolumbia) przesłało 51 depesz dotyczących 9 dni dziesięciodniowej konferen
cji. Wspomniane depesze dają w sumie liczbę 1528 wierszy, które zostały prze
analizowane w celu poznania głównych — w opinii agencji AP — uczestników 
oraz ich indywidualnych stanowisk. Przeprowadzona została również szczegó
łowa analiza mająca na celu określenie, do jakiego stopnia AP była zdolna 
przyjąć faktyczne stanowisko wobec treści uchwał konferencji. 

Główni uczestnicy 

Konferencja trwała od 12 do 21 lipca. W okresie od 12 do 14 lipca w tym 
samym mieście odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Komitetu Wykonawczego 
I A P A 4 . Posiedzenie IAPA zostało zwołane dla przedyskutowania programu 
konferencji odbywającej się pod egidą UNESCO, umożliwiając w ten sposób 
agencji AP przedstawienie obu spotkań jako jednego zdarzenia. Tym sposo
bem IAPA zostało faktycznie potraktowane jako jeszcze jeden uczestnik kon
ferencji. W nadanych depeszach IAPA cieszyło' się uprzywilejowaną pozycją, 
gdyż poświęcono tej organizacji więcej miejsca niż któremukolwiek z uczest
niczących w konferencji państw. Tabela 1 (zob. s. 26) przedstawia szczegółowy 
obraz względnego znaczenia przypisanego przez AP dającym się zidentyfikować 
uczestnikom. 

Szczególnie w pierwszych dniach stanowisko IAPA wobec konferencji na
dawało ton informacjom AP. Prawie dwie trzecie wierszy odnoszących się do 
IAPA zostało wykorzystanych do przekazania ataków tej organizacji wymierzo
nych przeciw UNESCO (którą scharakteryzowano jako wroga wolności prasy 

4 IAAB brało udział w konferencji jako nierządowa organizacja oficjalnie przyjęta w po
czet członków UNESCO. Ze względu na brak podobnego zaszeregowania dla IAPA, tylko 
poszczególni członkowie tej organizacji byli na konferencji w charakterze indywidual
nych dziennikarzy. 



Tabela 1. Względna ważność przypisana przez AP uczestnikom konferencji mierzona 
procentem liczby wierszy poświęconych każdemu z nich każdego dnia oraz 
procentem sumarycznej liczby wierszy 

Lipiec : 12 
/0 

13 
% 

14 15 16 
% 

17 
% 

19 20 
% 

21 
% 

Procent 
ogólnej 
liczby 

wierszy 

UNESCO 33,7 11,1 12,4 4,3 20,6 19,0 23,1 64,8 81,9 29,0 
IAPA 52,1 11,5 49,3 12,4 10,3 27,0 2,1 — 4,1 19,7 
Wenezuela 14,2 65,5 — 32,9 2,4 9,5 8,1 15,8 — 19,5 
Panama — — — 9,3 6,3 — 36,0 — — 5,9 
Kostaryka — 4,6 19,1 6,8 2,4 — 2,7 2,1 7,0 5,8 
IAAB — — — — 14,3 19,0 — 4,1 5,3 3,0 
El Carlbe 1 

— — 19,1 — — — — — 
5,3 

2,8 
R. Reloj - — — — — 30,1 — — — — 2,6 
Urugwaj — — — — 8,7 — 11,3 5,5 — 2,6 
Dominikana — — — 13,0 — — 9,7 — — 2,5 
APH 3 

— 7,3 — — — — 
9,7 

— — 1,2 
El Mundo ! 

— — — — — 25.4 — — — 1,0 
Inne 5 21,0 4,8 • 6,9 7,7 1,7 4,4 

Suma we wszystkich kolumnach: 100 
1 Gazeta Dominikany, będąca własnością Germana Ornesa. członka Komitetu Wykonaw

czego IAPA. 
- Kostarykańskie radio. 
5 Zrzeszenie Dziennikarzy Hondurasu. 
* Gazeta z San Juan, Puerto Rico. 
ł Zawiera informacje odnoszące się do Kuby, Hondurasu, Kolumbii, Brazylii, Chile, Peru, 

Surinamu, Gujany, Argentyny, Meksyku. Boliwii oraz Ekwadoru. 

i wypowiedzi, szukającego rządowej kontroli nad środkami masowego komu
nikowania) oraz ataków wymierzonych przeciw osobom dyrektora generalnego 
UNESCO — M'Bow, prezydenta Wenezueli Pereza i Gonzalo Facio (przewod
niczący konferencji i minister Kostaryki). Według opinii IAPA, M'Bow był 
niesolidny i wprowadzał w błąd, „niebezpieczne i złudne" propozycje prezy
denta Pereza zmierzały do całkowitej kontroli nad prasą, a działalność 
Facio w sprawach regionalnych była bardzo „wątpliwa". 

Ponadto wielki nacisk położono na „wyjątkowy" charakter spotkania IAPA 
spowodowany „krytyczną" sytuacją wolności prasy wynikłą z winy UNESCO 
i konferencji. Raporty opracowane w Bogocie w 1974 roku oraz Quito w 1975 
również spotkały się z poważną krytyką ze strony IAPA, które przedstawiło je 
jako istotną groźbę dla wolności prasy. Sama konferencja była określona przez 
IAPA jako przymierze kontynentalne („przymierze lewicowych i prawicowych 
rządów wraz z bezprecedensowym i nieoczekiwanym poparciem ze strony kil
ku istniejących jeszcze demokratycznych rządów w tym regionie"), mające na 
celu kontrolowanie prasy kontynentu. 

Pozycja „UNESCO" w tabeli 1. zawiera wzmianki o organizacyjnych aspek
tach konferencji, programie obrad, uchwałach oraz o dyrektorze M'Bow. Więk
szość wzmianek o dyrektorze generalnym UNESCO dotyczy jego odpowiedzi 
na ataki IAPA. W ujęciu AP dyrektor zajmował zasadniczo stanowisko obron
ne, ponieważ — jak się wydaje — „odrzucał" dokumenty opracowane na przy
gotowawczych posiedzeniach ekspertów i robił wszystko, żeby przekonać 
IAPA o dobrych zamiarach UNESCO wobec wolności prasy. Zagadnienia te 
spotkały się w depeszach z o wiele większym zainteresowaniem aniżeli udział 
dyrektora w konferencji. Mimo to oświadczenie IAPA, że „nie będzie odwrotu" 
oraz głęboka nieufność do wyjaśnień dyr. M'Bow, nadały ton temu dialogowi. 



Wiele uwagi w depeszach poświęcono Wenezueli. Wytłumaczyć to można 
depeszą prezydenta Pereza przesłaną konferencji oraz wzmiankami o wene
zuelskich propozycjach. Depesza prezydenta zawiera krytykę producentów 
masowego komunikowania i agencji informacyjnych oraz poparcie zasad, które 
później zostały przyjęte na konferencji. W przeciwieństwie do wielu innych 
krajów Wenezuela wydelegowała na konferencję swoich najwyższych urzęd
ników oraz znanych socjologów i naukowców z dziedziny komunikowania. 
Główne propozycje Wenezueli zostały przyjęte jednomyślnie i stanowią część 
zasadniczych uchwał spotkania. Jednakże zarówno depesza prezydenta jak 
i propozycje zostały wspomniane głównie w związku z krytyką, z jaką odniosła 
się do nich IAPA, a zatem ich rzeczywiste znaczenie dla wyników konferen
cji było w doniesieniach AP w istocie zaniżone. 

Znaczną część uwagi poświęconej wr depeszach AP Kostaryce przypisać na
leży uczestniczeniu w konferencji ministra Gonzalo Facio. Podał on w wątpli
wość prawdziwe interesy kryjące się za atakami IAPA wymierzonymi w kon
ferencję i przypomniał działalność Germana Ornesa 5 podczas dyktatury 
Trujillo w Republice Dominikańskiej. W doniesieniach relacji IAPA AP po
święciła wiele miejsca tym wątpliwościom. Również w związku z powyższym 
AP zwróciła się do komentatorów z zewnątrz (patrz tab. 1 — uczestnicy inni 
niż narodowi), odnoszących się z dużą sympatią do postawy IAPA. W całości 
polemika ta była centralnym zagadnieniem poruszanym w doniesieniach przez 
prawie trzy dni, co oznaczało pominięcie ważniejszych wypowiedzi ministra 
Facio i zasadniczych problemów poruszanych na konferencji. 

Innym narodowym uczestnikom poświęcono ogółem niewiele uwagi. Wspo
mniano o nich głównie w związku ze ściśle określonymi propozycjami, które 
stanowiły większość doniesień AP podczas ostatnich trzech dni. 

Uchwały i związane z nimi debaty 

Tylko 45й/о z 1528 wcześniej badanych wierszy dotyczyło wyraźnie określo
nej tematyki konferencji. Mieszczą się w tym informacje o uchwałach i de
klaracjach związanych z głównym tematem każdej z uchwał. Mieszczą się 
w tym również tylko te wypowiedzi uczestników konferencji, które można 
uważać za odnoszące się do uchwał. Tabela 2. przedstawia sumaryczny obraz 
względnego znaczenia przepisywanego przez AP różnym zagadnieniom dysku
towanym i zatwierdzonym przez konferencję, wyrażonego procentem wierszy 
poświęconych każdemu z nich w depeszach. 

Konferencja zatwierdziła 30 za leceń 8 , z których AP zignorowała 16. Wśród 
tych, o których doniesiono, wielki nacisk położono na pozycje nr 16 oraz nr 9, 
które dotyczą odpowiednio południowoamerykańskiej agencji informacyjnej 
oraz współpracy z sektorem prywatnym. W pierwszym przypadku zalecono 
utworzenie regionalnej agencji informacyjnej lub konsorcjum agencji, o któ
rej organizacji i zasadach działania powinny decydować kraje chcące się 
dołączyć. Jednocześnie kraje te powinny upewnić się, że ustanowienie takiej 

s Członek Komitetu Wykonawczego IAPA. 
• Patrz UNESCO: Międzyrządowa Konferencja na temat polityki komunikowania w Ame
ryce Łacińskiej i basenie Morza Karaibskiego. Raport końcowy. San José (Kostaryka), 
12—21 lipca 1976. COM/MD/38. 



Tabela 2. Względne znaczenie przypisywane przez AP różnym zagadnieniom dyskuto
wanym i zatwierdzonym przez konferencję w Kostaryce 

Temat uchwały Ilość 
wierszy Procent 

1 Zrównoważona informacja i polityka komunikowania 65 9,3 
2 Uzupełniające systemy komunikowania 40 5,7 
3 Wolność myśli, komunikowania i informacji. 34 4,9 
4 Prawo do komunikowania 11 1,6 
5 Prawo do odpowiedzi 39 5,6 
6 Prawo państw do ustalania polityki komunikowania 20 2,9 
7 Narodowe rady ds. polityki komunikowania 2 0,3 
8 Przepisy gwarantujące wolność wypowiedzi, komu

0,3 

nikowania i społeczną odpowiedzialność informują
cych 9 1,3 

9 Koordynacja z sektorem prywatnym 102 14,7 
12 Ośrodki dokumentacyjne masowego komunikowania 2 0.3 
13 Szkolenie dziennikarzy radiowych i telewizyjnych 2 0,3 
16 Południowoamerykańskie i karaibskie agencje infor

macyjne 293 42,1 
21 Polityka w odniesieniu do komunikacji satelitarnej 37 5,3 
27 Narodowe agencje informacyjne 40 5,7 

Ogółem 696 100,0 

agencji w żaden sposób nie utrudni swobodnej działalności istniejących 
agencji w ich przyszłym rozwoju. W drugim przypadku zalecono skoordyno
wanie wysi łków państw w polityce komunikowania z sektorem prywatnym, 
zanim propozycje ustawodawcze zostaną przedłożone kompetentnym jednost
kom. 

Te dwa zagadnienia stanowiły blisko 62,5% ogólnej liczby wierszy poświęco
nych uchwałom i związanym z nimi debatom. Zrozumiałe, że A P podjęła te 
problemy, które są bardziej istotne dla ludzi interesu. Tak więc podkreśliła 
problem własności narodowych i regionalnych agencji informacyjnych oraz 
odwołała się do kilku niezidentyfikowanych źródeł stwierdzając, że powinno 
to być przedsiębiorstwo mieszane. AP określiła również stopień, do jakiego 
agencje tego typu nie powinny utrudniać działalności istniejących agencji. 
Co się tyczy sektora prywatnego, zamiast informować o aspektach właściwej 
koordynacji A P wyłowiła wszystkie argumenty broniące roli prywatnych 
środków masowego komunikowania lub dające się interpretować jako takie. 

W przeciwieństwie do sposobu potraktowania wyżej wspomnianych tema
tów takie decyzje jak: prawo państw do ustalania polityki w dziedzinie ko
munikowania, konieczność prowadzenia polityki komunikowania przez rady 
narodowe oraz tworzenie uzupełniających systemów komunikowania, stano
wiły razem tylko 8,9%. Inne istotne zagadnienia, takie jak zawarte w zale
ceniu nr 1, odnoszące się do konieczności istnienia zrównoważonych stosun
ków w dziedzinie komunikowania na szczeblu narodowym i międzynarodo
wym oraz związana z nią potrzeba polityki komunikowania, która umożliwi
łaby powstanie takich stosunków, były traktowane bardzo powierzchownie. 
Tylko 9,3% wierszy poświęcono wspomnianym problemom, natomiast fakt je
dnomyślności, z jaką się do nich odnoszono, został w depeszach pominięty. 

Ten sam mechanizm polegający na ignorowaniu jednomyślności, ale pod
kreślaniu opinii mniejszości i różnic, został zastosowany również przy donie-



sieniach dotyczących innych ważnych problemów. Tak postąpiono np. z uchwa
łami dotyczącymi prawa państw do ustalania polityki komunikowania, po
trzeby uzupełniających systemów komunikowania oraz koordynacji tych dzia
łań z działaniami prowadzonymi przez sektor prywatny. 

Zalecenie dotyczące komunikacji satelitarnej spotkało się ze szczególną uwa
gą ze strony AP. Oprócz uchwały nr 16, było ono jedynym cytowanym przez 
tę agencję. Uchwała ta domaga się zbadania problemu zależności technolo
gicznej i udziału na szczeblu światowym w komunikowaniu satelitarnym oraz 
zaleca spotkanie w celu zdefiniowania wspólnej polityki w odniesieniu do 
treści komunikowania satelitarnego w Ameryce Łacińskiej. AP podkreśliła 
ten ostatni punkt oraz przedstawia go jako „najbardziej określony zatwier
dzony tutaj szczegół, sugerujący rządową kontrolę wolnego przepływu infor
macji na tym obszarze". 

Wśród zagadnień pominiętych całkowicie przez agencję AP były wszystkie 
decyzje dotyczące regionalnej integracji, koordynacji i horyzontalnej współ
pracy na polu komunikowania, jak również ich powiązania z innymi wysi ł 
kami integracyjnymi i organizacyjnymi istniejącym w tym regionie. Ponadto 
pominięto pozytywne sprawozdania z pracy ośrodka dokumentacyjnego 
CIESPAL, utworzenie wspólnego rynku książkowego w regionie, założenie 
ośrodków szkoleniowych dla dziennikarzy radiowych i telewizyjnych, wiej
skich informatorów oraz szkolenie pracowników zatrudnionych w komuni
kowaniu. Zignorowano również decyzje dotyczące utworzenia regionalnego 
ośrodka dla przygotowywania materiału przeznaczonego specjalnie dla dzieci 
i młodzieży oraz odnoszące się do regionalnej produkcji filmowej. 

Jak zaobserwowano, AP informowała o wszystkich tych zagadnieniach, 
które mogły prowadzić do możliwej sprzeczności interesów między sektorem 
prywatnym i publicznym. Aspekty konfliktowe zostały zaakcentowane albo 
za pomocą uporczywego transmitowania krytyki IAPA pod ich adresem albo 
przez wybieranie deklaracji tych uczestników, którzy popierali — jak się 
wydaje — ten krytycyzm. Przykładem był przypadek Republiki Dominikań
skiej i Urugwaju, które to kraje były przeciwne większemu udziałowi państw 
w sprawach komunikowania i były bardzo zainteresowane potrzebą ochrony 
prywatnych mediów. 

Z drugiej strony propozycje Wenezueli, które pociągnęły za sobą jedno
myślne przyjęcie zasadniczych zagadnień konferencji, były systematycznie 
przedstawiane jako nawołujące do państwowej kontroli środków masowego 
komunikowania i zagrażające wolności wypowiedzi. W licznych przypadkach 
wiele z tych jednomyślnych uchwał zignorowano, a znaczenie samych pro
pozycji pomniejszono drogą podkreślania opozycji ze strony IAPA i wybra
nych komentatorów. Tak więc, zarówno znaczenie przypisywane każdej uch
wale w doniesieniach agencji AP, jak i traktowanie ich w tej analizie, po
twierdza jedną z uwag zawartych w zaleceniu nr 16: „większa część wiado
mości odnoszących się do regionu opracowywana jest przez agencje obce dla 
tego regionu, agencje, które ani nie troszczą się zbytnio, ani nie są zbyt 
zainteresowane w odzwierciedleniu rzeczywistych motywów całej prawdy lub 
tła regionalnych wydarzeń..." 



Wnioski 

Co się tyczy sposobu prezentacji konferencji, AP przedstawiła ją jako wy
soce wątpliwą imprezę przez: a) podkreślenie krytyki ze strony IAPA oraz 
innych komentatorów; b) położenie przesadnego nacisku na pomniejsze wy
darzenia, które były sprzeczne z celami spotkania; c) pomniejszenie ważności 
lub ignorowanie tła i kontekstu, który mógłby lepiej wyjaśnić znaczenie całego 
wydarzenia. 

Co dotyczy uczestników zdarzenia: a) sprawozdania AP uczyniły z IAPA 
jednego z głównych uczestników, korzystającego z większej ilości miejsca 
w depeszach niż którekolwiek z państw-członków, uczestników konferencji. 
Stronniczo dobranym komentatorom dano również więcej miejsca niż wię 
kszości krajów regionu; b) prezentacja rzeczywistych uczestników była pod 
wieloma względami stronnicza: ważni uczestnicy, tacy jak dyrektor generalny 
UNESCO, przewodniczący konferencji i prezydent Wenezueli, byli krytykowani, 
a ich pozycje zostały osłabione osobistymi atakami. Stanowisko Wenezueli 
zostało wystarczająco oddane w sprawozdaniach, lecz głównie aby dać pod
stawę krytykom IAPA, a nie po to, by zwrócić uwagę na jego prawdziwe 
znaczenie w wynikach konferencji. Większość ról, jakie odegrały inne kraje, 
pomniejszono lub zignorowano. 

Co się tyczy poszczególnych punktów i końcowych wyników konferencji, 
ponad połowa rezolucji została w depeszach pominięta. Wśród tych, które 
wspomniano, więcej niż połowę powierzchni pochłonęły tematy związane 
z agencjami informacyjnymi i rolą sektora prywatnego. Kwestie tego typu 
jak prawo państw do ustalania polityki komunikowania, potrzeba zrównowa
żonego przepływu informacji oraz uzupełniające systemy komunikowania były 
oczywiście pomniejszane lub nawet pomijane jako uchwały. 

Niektóre z najbardziej zasadniczych powodów przemawiających za tym, aby 
popierać pozycje przyjęte ostatecznie przez konferencję, zostały przetransmi-
towane przez AP. Było to np. poszukiwanie nowego porządku informacyjne
go, koncentracja potęgi środków informacji w paru uprzemysłowionych kra
jach oraz bieżąca krytyka agencji informacyjnych. Jednakże kwestionowanie 
konferencji w całości jak i kwestionowanie intencji uczestników w znacznym 
stopniu osłabiło wydźwięk, jaki powyższe tematy uzyskały w doniesieniach 
AP. 

* 

Dla krajów słabo rozwiniętych otrzymywanie informacji kanałami, które 
nie mogą reprezentować ich interesów, jest problemem domagającym się pil
nego rozwiązania. Wiele zainteresowanych sprawą stron chciałoby ograniczyć 
kwestię do usprawnienia jedynie istniejącej struktury w dziedzinie infor
macji. Jednakże wyraźnie widać, że prawdziwe rozwiązania mogą przyjść 
tylko w postaci tworzenia alternatywnych kanałów. A także za pomocą opra
cowania uzupełniających ram prawnej i społecznej odpowiedzialności za dzia
łalność ponadnarodowych agencji informacyjnych 7 . 

7 To ostatnie zagadnienie zostało szeroko przeanalizowane przez Somaviç (1976). 



Dotychczas jednak łatwiej było dostrzec słabe strony dostępnych kanałów 
informacyjnych aniżeli określić sposoby zaradzenia im. Konferencja w Ko
staryce niewątpliwie oznaczała ważny krok w kierunku uznania potrzeby 
tworzenia narodowych i regionalnych agencji informacyjnych. Być może je
szcze ważniejszym krokiem było pełne uznanie konieczności prowadzenia po
lityki komunikowania, ponieważ nie można uniezależnić się na polu kultu
ralnym i informacyjnym bez logicznego, systematycznego i dokładnego pla
nowania w tej dziedzinie. Ogólny charakter takiego planowania wymaga po
ważnego udziału państw i można się spodziewać, że te państwa, które dążą 
do niezależności politycznej i ekonomicznej, będą się również bardziej niż in
ne interesować realizacją zaleceń konferencji. 

Ale wiele przeszkód jest jeszcze do pokonania, a są one tak poważne, że — 
jak dotąd — nie podjęto żadnego znaczącego kroku w kierunku wspomnianej 
realizacji. Wśród tych przeszkód szczególnie znana jest opozycja ze strony 
miejscowych producentów środków masowego komunikowania. Jak zauważo
no wcześniej, prywatne koncerny na tym polu zależą istotnie od powiązań 
z ponadnarodowymi agencjami informacyjnymi, ludźmi reklamy i agencjami 
reklamowymi. Przy tym ich siła ekonomiczna i kulturalna daje im dużą mo-
śliwość manewru politycznego. Wiadomo, że nie zrezygnują one łatwo z ko
rzyści wynikających z zależności. Ponadnarodowe koncerny zaangażowane 
w te sprawy mają wiele sposobów oddziaływania na rezultat wysi łków 
w kierunku uzyskania autonomii. Jednym z nich jest fakt, że informacja na 
temat takich wysi łków przekazywana jest za pośrednictwem agencji zainte
resowanych koncernów. I tak jak przedstawiono wyżej, społeczne przetwa
rzanie informacji może jedynie odzwierciedlać ponadnarodową strukturę, ra
cje bytu i powiązania tych sił. 

Jest wystarczająco oczywiste, że same państwa też nie są jednorodnymi 
organizacjami posiadającymi jednolite interesy. Tak więc nic dawnego, że 
można znaleźć wiele powodów tak istotnej jednomyślności poglądów przy 
uchwaleniu zasadniczych rezolucji tej konferencji. Jednak u podstaw tych 
rezolucji daje się zauważyć prawdziwie demokratyczny, narodowy i anty-
imperialistyczny punkt widzenia. Jeśli aspekt ten nie był zaakcentowany w do
niesieniach Associated Press z konferencji, można to przypisać temu, że uogól
nienie tego aspektu dawałoby powody, by wierzyć w pojawienie się nowego 
porządku informacji oraz zrównoważonego przepływu informacji na szczeblu 
narodowym i międzynarodowym. 
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SCENCE N № 
T ermin „gazeta" nie budzi na ogół wątpliwości. „Encyklopedia wiedzy 

o prasie" definiuje go jako „typ prasy realizującej bez żadnych ograni
czeń kryterium aktualności (...) i uniwersalności treści (...) czyli informującej 
0 wydarzeniach aktualnych, interesujących możliwie najszerszy ogół publicz
ności". Aliści już ta sama „Encyklopedia" rejestruje wyjątek od tej reguły. 
Są nim gazety sportowe (p. hasło „prasa sportowa"). Ich powstanie spowo
dowała ogromna popularność sportu z jednej strony, zaś z drugiej mnogość 
różnych dyscyplin i zawodów rozgrywanych przez okrągły rok (nie brak te
matów do pisania). Warto zauważyć, że w stosunku do czasopism poświęco
nych poszczególnym dyscyplinom, jak boks, piłka nożna, żeglarstwo itd. ga
zety sportowe na swój sposób spełniają warunki uniwersalności i aktualności 
treści. 

Jak z tego widać, termin „gazeta" jednoznacznie dotąd rozumiany przez 
prasoznawców jako dziennik ogólnoinformacyjny, może być również interpre
towany nieco inaczej. W podanym przykładzie odmienność dotyczy uniwersal
ności treści. Gazeta sportowa jest ogólnoinformacyjna w zakresie wydarzeń 
sportowych. Ktoś może powiedzieć w tym miejscu, że skoro tylko „w za
kresie", to już nie jest ogólnoinformacyjna. Ale wtedy okaże się, że prasa 
codzienna też nie jest ogólnoinformacyjna, bo uniwersalizm jej treści mieści 
się w z a k r e s i e wydarzeń doniosłych ze społecznego punktu widzenia. A je
szcze większy kłopot z zachodnimi popołudniówkami. Bo gdzież jest uniwer
salność treści brytyjskiej Daily Mirror, która poza aferami kryminalnymi 
1 obyczajowymi mało czym się interesuje. I już mamy inne kryterium: nie 



społeczna doniosłość, lecz sensacyjność wydarzenia decyduje o wejściu na ła
my. W tej sytuacji warto raz jeszcze przemyśleć, co w gruncie rzeczy rozu
miemy pod pojęciem „gazeta". 

Jeśli istnieją gazety sportowe, analogiczne pismo, którego uniwersalizm 
treści obejmuje zakres wydarzeń i problemów nauki, zasługuje na miano 
g a z e t y n a u k o w e j . Ten warunek spełnia amerykański tygodnik Science 
News. 

Czy tygodnik może być gazetą? 
Sport jest niezwykle podatny na upowszechnianie, bardziej od innych wy

darzeń odnotowywanych przez dzienniki ogólnoinformacyjne. Imprezy spor
towe odbywają się na stadionach, w wielkich halach, na obiektach dostępnych 
wielu tysiącom ludzi, którzy zbierają się w ustalonych wcześniej terminach 
wiedząc, że wówczas wydarzy się coś ciekawego. Zupełnie odwrotnie ma się 
rzecz z działalnością naukową. Uczeni pracują przy drzwiach zamkniętych 
i właściwie nigdy nie wiadomo, kiedy je otworzą. Rekord sportowy przema
wia do wyobraźni milionów samą cyfrą. „Rekord" naukowy bez odpowiednie
go komentarza pozostanie zrozumiały tylko dla specjalistów. Ustalony w ciągu 
sekund, minut czy godzin rezultat sportowy trzeba podać w gazecie naza
jutrz. Na rezultat w nauce pracuje się często latami — kilka dni, a nawet 
niekiedy tygodni, w opublikowaniu wyników nie stanowi istotnej różnicy. 
To, jak i fakt, że nauka nie przynosi codziennie znaczących rezultatów, po
woduje, iż gazeta naukowa m u s i być — przynajmniej na razie — tygodni
kiem. Jako dziennik stałaby się tworem sztucznie rozdętym. 

Ideę Science News należało konstruować niemalże od podstaw. Chodziło 
bowiem o tworzenie modelu funkcjonującego w gruncie rzeczy w odmiennej 
rzeczywistości dyktowanej rytmem pracy nauki, a nie życia codziennego. 
W ten sposób zrodziło się pismo o nietypowej formule, która zasługuje na 
bliższe przedstawienie nie tylko ze względu na swoją wyjątkowość, lecz rów
nież z uwagi na dużą komunikatywność przekazywanych treści, często prze
cież niełatwych. 

W 1921 roku powstała organizacja Science Service służąca upowszechnia
niu i popularyzacji wiedzy naukowej. Rozwinąwszy szybko działalność wy
dawniczą poczęła publikować biuletyny informacyjne, które w 1926 r. prze
obraziły się w magazyn. 

Science News to tygodnik ukazujący się co sobotę w Waszyngtonie. Na
kład w czerwcu 1977 zbliżał się do 160 tys. egz., wzrastając w tym okresie 
równomiernie o blisko 2500 egz. co miesiąc. Praktycznie cały nakład sprzeda
wany jest w prenumeracie. Spośród około 4000 zagranicznych subskrybentów 
przeszło połowa mieszka w Kanadzie. Pismo trafia do ponad 115 krajów. 
Pierwsza dziesiątka państw pod względem liczby subskrybentów wygląda na
stępująco (dane z 1977 г.): Kanada, Australia, Anglia, Meksyk, Indie, Filipiny, 
RFN, Francja, Brazylia i ZSRR. 

Objętość pojedynczego zwykłego numeru wynosi 16 stron formatu 21X28 cm. 
Pismo drukuje się na papierze ilustracyjnym techniką offsetową, gwarantu
jącą wysoką jakość reprodukcji czarno-białych. Dobrą jakością odznaczają s ię 
też reprodukcje wielobarwne, zamieszczane zazwyczaj tylko na okładce, a i to 
nie zawsze. Zdjęcia kolorowe wewnątrz numeru ukazują się wyłącznie wte
dy, gdy służy to konkretnemu celowi. To jedna z charakterystycznych cech 
Science News jako gazety naukowej. Wprowadzenie kolorów wiąże się z prze-



kazaniem dodatkowych informacji o charakterze poznawczym, nie zaś prze
de wszystkim estetycznym, jak w przypadku prasy ogólnej, a także i wielu 
popularnych wydawnictw o nauce i technice. Stąd wielobarwne reprodukcje 
występują na łamach rzadko. W roczniku 1977 odnotowano je w czterech nu
merach, nie licząc stron tytułowych (często dwu- lub wielobarwnych), a tak
że reklam rządzących się innymi prawami. Dalsze uwagi na temat pisma 
będą odnosiły się tylko do jego części redakcyjnej. Odmiennym w treści i for
mie reklamom poświęcimy odrębny fragment. 

Opisanej już ścisłej reglamentacji barw towarzyszy również oszczędność 
w stosowaniu innych elementów szaty graficznej pisma, która wyraźnie pod
porządkowana jest zasadzie maksymalnej przejrzystości i komunikatywności 
podawanych treści. W numerze w stałych miejscach występuje kilka linii 
cienkich. Linie półgrube stosuje się głównie do wyróżniania nagłówków 
wszystkich (z wyjątkiem pierwszej) informacji w dziale „Science News of the 
Week" i tytułów rubryk tematycznych (dział „Research Notes") — poprzez 
umieszczanie po jednej linii nad i pod nagłówkiem, co daje efekt ramki „bez 
boków". Ramkami półgrubymi obwodzi się wszystkie reprodukowane zdjęcia, 
rysunki i tabele, bardzo rzadko natomiast teksty ciągłe. Dzięki temu ilustracje 
wyraźnie odcinają się od otoczenia. Tak więc łamy i publikacje oddziela 
przeważnie tylko światło. Tym ostatnim zresztą też gospodaruje się oszczę
dnie, zostawiając go tyle, na ile jest to potrzebne, by nie ucierpiała przej
rzystość całości. Służy temu również umieszczanie małego kwadratowego sym
bolu oznaczającego miejsce zakończenia tekstu. 

Zupełnie brak w Science News jakichkolwiek linii ozdobnych lub w in
nych kolorach niż czarny, winietek bądź innych ozdobników. Zdecydowana 
większość tytułów i tekstów składana jest czcionkami o kroju tradycyjnym. 
Czcionki tytułowe w poszczególnych działach mają stałe wielkości. Nagłówki 
wypowiedzi informacyjnych mają 1—2 cycero. Nagłówki artykułów mieszczą 
się w górnej granicy 4 cycer — rzadko zresztą ją osiągając. Kursywą składa 
się jedynie podpisy do ilustracji, tytuły wymienianych w tekście publikacji 
oraz niektóre teksty w rubryce listów do redakcji. 

Nagłówki wszystkich publikacji są zwięzłe, krótkie, streszczają wypowie
dzi. Starannie się je na kolumnach komponuje — znów z myślą o przejrzys
tości pisma i ułatwieniu lektury. 

Science News drukowane są w układzie trzyłamowym. Wyjątek stanowi 
dział krótkich informacji „Research Notes", którego kolumny są dwułamowe, 
przy czym stosuje się tu zasadę, że w całości jeden lub dwa łamy zajmują 
notki pochodzące z jednej dyscypliny. Wprowadzenie szerszych szpalt spełnia 
podwójną rolę: pomaga organizować drobniejsze materiały w rubryki we
dług dyscyplin naukowych, a jednocześnie stanowi kontrapunkt dynamizu
jący kompozycję pisma, jako że dział „Research Notes" gości przeważnie 
w środku numeru. 

Wracając do podstawowego dla Science News układu trójłamowego trzeba 
jeszcze stwierdzić, że wykorzystuje się go do łamania działu informacyjnego 
„Science News of the Week" w sposób przypominający nieco styl gazetowy. 

Zamieszczaniem zdjęć i rycin nie rządzą żadne reguły formalne. Ilustracje 
pojawiają się wtedy, jeśli są potrzebne. Ich treść stanowią obiekty badań 
naukowych (astronomiczne, biologiczne, zoologiczne itd.), aparatura badawcza 
i ośrodki naukowe, sami uczeni. Przeważają zdjęcia i wykresy ukazujące re-



zultaty przeprowadzonych badań. Zdarzają się też od czasu do czasu rysunki 
satyryczne (пр.: przyrząd rejestrujący sygnały z kosmosu reguluje zielona 
czułka kosmity). Wszelkie ilustracje są tak wkomponowane w tekst, że już 
na pierwszy rzut oka widać, która reprodukcja odnosi się do którego ma
teriału. 

Z powyższego opisu można się częściowo zorientować w układzie pisma. 
Usystematyzujemy te dane. Część redakcyjna Science News składa się z czte
rech działów: nowości tygodnia („Science News of the Week"), notki („Rese
arch Notes"), artykuły („Articles") oraz stałe rubryki („Departments"). 

Dział nowości tygodnia (strony 4—7) zawiera od kilku do kilkunastu aktual
nych doniesień. Dział notek (przeważnie dwie następne kolumny) przynosi 
mniejsze na ogół informacje nie mające charakteru aktualności, sygnalizujące 
pewne problemy, dokonania i zamierzenia nauki. Notatki grupuje się według 
dyscyplin naukowych (biologia, chemia, energetyka, nauki o przestrzeni kos
micznej, nauka a społeczeństwo, fizyka, biomedycyna itd.). W części artykuło
wej w każdym numerze drukuje się jedno lub dwa większe opracowania — 
jedyne w piśmie pozycje podpisywane nazwiskiem autora (nie licząc l istów od 
czytelników). Tu też opublikowano serię „fotoreportaży" marsjańskich, o któ
rych będzie jeszcze mowa. Dział rubryk nie stanowi formalnej całości. Nie 
wszystkie też rubryki występują stale. Prawie w każdym numerze publikuje 
się rubrykę korespondencji od czytelników („Letters" — s. 3) oraz nowości wy
dawniczych („Books" — różne miejsca w numerze, najczęściej s. 2). Do końca 
1977 r. ukazywała się comiesięczna rubryka na temat przewidywanych zjawisk 
na niebie („Stars"), zaś z początkiem 1978 r. również co miesiąc zaczęto druko
wać zapowiedzi telewizyjnych programów popularnonaukowych („Science on 
TV"). Ostatnia rubryka istniała już wcześniej pod nazwą „Media" — jej publi
kowanie przerwano około połowy 1977 r. 

Ponadto co pół roku ukazuje się szczegółowy alfabetyczny indeks przedmio
towy, a raz w roku pismo publikuje przegląd wszystkich ważniejszych wyda
rzeń ze świata nauki, które w danym roku znalazły odzwierciedlenie na łamach 
Science News. Przegląd „Science News of the Year" ukazuje się w podziale na 
kilkanaście dziedzin nauki. Przeplatany jest reprodukcjami wybranych okła
dek pisma z tego okresu. 

Słowo o reklamach. Zajmują one w numerze 3—4 kolumny. Lokuje się je 
przeważnie na stronie 2 oraz stronach zamykających numer. Czasem trafiają 
do środka numeru (s. 8—9). Dotyczą głównie literatury popularnonaukowej. 

Istotną trudność w opisie Science News sprawia charakterystyka treści. 
Oczywiście, można by przeprowadzić analizę zawartości pisma, zwłaszcza 
w aspekcie występowania poszczególnych dyscyplin naukowych, ale pożytek 
z tego byłby niezbyt wielki, jako że brak po prostu odpowiedniego układu 
odniesienia w postaci prasy o podobnym charakterze, a tworzenie jakiegoś mo
delowego wzorca wybiega daleko poza ramy niniejszego omówienia. 

Z przeprowadzonego korespondencyjnie wywiadu wynika, że w Science 
News dąży się szczególnie do podawania aktualności na temat zasadniczych 
postępów w nauce i głównych problemów nauki i techniki. Podobne jednak 
idee przyświecają również gazetom ogólnoinformacyjnym w zakresie powiada
miania o nowościach nauki i techniki. Pewnym punktem odniesienia może być 
zatem prasa codzienna. Science News różni od niej rzecz jasna objętość i po
ziom informacji (choć na przykład konsekwentnie unika się korzystania z ара-



ratu matematycznego), ale najważniejsza różnica tkwi gdzie indziej: w bar
dziej równomiernym „obsługiwaniu" różnych dyscyplin nauki. Podobnie jak 
w prasie codziennej pisze się tu wiele o lotach orbitalnych i międzyplanetar
nych oraz poznawaniu kosmosu, odnotowuje się bieżące postępy medycyny. Ale 
jednocześnie sporo uwagi poświęca się różnym aspektom badań biologicznych, 
obszernie informuje o osiągnięciach w fizyce, psychologii, naukach behawiory-
stycznych, naukach o Ziemi. W sumie czytelnik otrzymuje obszerny przegląd 
bieżących wydarzeń. Obszerny, ale czy wyczerpujący? Pod tym względem 
można mieć pewne zastrzeżenia. Redakcja „zgubiła" gdzieś sprawy matematyki 
(nic się nie dzieje czy zbyt trudno pisać?), sporadycznie też porusza tak ważne 
i ostatnio dyskutowane sprawy ochrony środowiska naturalnego. 

W piśmie widać staranie, by — zachowując dostępny dla ogółu czytelników 
poziom — dostarczać im informacji w miarę szerokich i pogłębionych. W czę
ści artykułowej redakcja przyjęła zasadę, że teksty powinny mieć znaczenie 
z naukowego punktu widzenia lub być interesujące dla wszystkich — najle
piej gdy spełniają oba warunki. Wysiłki redakcji spotkały się z uznaniem ze 
strony Amerykańskiego Stowarzyszenia Popierania Nauki (American Associa
tion for the Advancement of Science), które w r. 1977 przyznało pismu nagrodę 
za serię reportaży Jonathana Eberharta z wyprawy „Vikingow" na Marsa 
w 1976 r. Tej ostatniej sprawie poświęcono rzeczywiście szczególnie dużo 
uwagi. Prócz owych relacji reporterskich opublikowano w blisko dziesięciu 
odcinkach album ciekawszych formacji na powierzchni Czerwonej Planety, sfo
tografowanych przez obie sondy marsjańskie. W piśmie ukazały się też słynne 
zdjęcia barwne wykonane na powierzchni Marsa. W sumie czytelnicy otrzy
mali interesujący obraz sąsiedniej planety. 

Warto jeszcze wspomnieć o podstawowych zasadach organizacji i pracy 
redakcji Science News (wg danych uzyskanych we wspomnianym wywiadzie). 
W pełnym wymiarze godzin zatrudnia ona sześciu doświadczonych dziennika
rzy naukowych, którzy wykonują ogromną większość pracy sprawozdawczej 
i autorskiej (wszystkie publikacje są własne). Każdy z nich zajmuje się jedną 
z następujących dziedzin: nauki fizyczne, nauki behawiorystyczne, nauki bio
medyczne, biologiczne, medyczne i psychologiczne (life sciences), nauki o prze
strzeni kosmicznej oraz polityka działania i technika. Każdy dziennikarz ma 
obowiązek śledzenia na bieżąco ważnych wydarzeń w jego dziedzinie. Biorą 
oni udział w spotkaniach naukowych, odwiedzają laboratoria, uczestniczą 
w konferencjach prasowych. Przeglądają 300 czasopism naukowych, a około 12 
uważnie czytają, przeprowadzają telefoniczne wywiady z naukowcami całych 
Stanów Zjednoczonych oraz czytają stosy nadchodzącej korespondencji, kieru
jąc się zasadą sięgania po wszelkie nowe informacje, gdziekolwiek się znaj
dują. 

Science News jest jedynym tygodnikiem naukowym w Stanach Zjednoczo
nych. Trudno też znaleźć jego odpowiednik gdzieś w świecie — przynajmniej 
wśród pism, które cieszą się określoną renomą. Gazetą naukowotechniczną za
równo pod względem formy (papier i format gazetowy) jak i treści jest buł
garski tygodnik Orbita, zajmujący się jednak praktycznie wyłącznie naukami 
technicznymi. Brytyjski News Scientist mimo cotygodniowej edycji i publiko
wania materiałów informacyjnych trudno już byłoby nazwać gazetą. 

O współczesnej nauce niełatwo jest pisać zwięźle, popularnie, a do tego 
jeszcze szybko. Jest to istotny czynnik hamujący powstawanie pism pełniących 
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podobną rolę co Science News. Ale z drugiej strony nauka rozwija się coraz 
szybciej i coraz bardziej ingeruje w naszą codzienność. Istnieje więc i rośnie 
społeczne zapotrzebowanie na aktualne i popularnie ujęte doniesienia ze świa
ta nauki. Powstanie całej grupy pism niosących zwięzłą bieżącą informację 
o wydarzeniach i problemach nauki jest nieuchronne. Trudno tylko przewi
dzieć, w jak dalekiej przyszłości to nastąpi. Niemniej należy i u nas o tym za
wczasu pomyśleć. I to pomyśleć twórczo, jako że dobra w warunkach amery
kańskich formuła Science News nie bardzo odpowiadałaby naszym potrzebom. 
Warto jednak pamiętać o pewnych ogólnych zasadach cechujących to interesu
jące pismo. 

PS. W sierpniu 1978 zmieniła się winieta tytułowa Science News. Publiku
jemy ją w wersji dotychczasowej (ze znakiem kwadratu) i w nowej postaci. 

Lesław Peters 



Zeszyty P R A S O Z N A W C Z E 

Kraków 1979 R. X X nr 1 (79) 

PAWEŁ D U B I E L 

CZY WIADOMOŚĆ JEST TOWAREM 
(Na marginesie książki W. D. Hunda *) 

„Wiadomość jako towar a fetysz informacji" — tytuł książki pracownika 
naukowego Wyższej Szkoły Ekonomii i Polityki w Hamburgu, zajmującego się 
socjologią polityczną, nauką o komunikowaniu i teorią kultury, byłby mylący 
bez podtytułu: „Przyczynek do teorii społecznego komunikowania". Autor po
dejmuje bowiem próbę uzasadnienia nauki o komunikowaniu jako nauki spo
łecznej. Punktem wyjścia czyni komunikowanie jako składowy element pro
cesu pracy. Zgodnie z tym zakłada przez analogię dwoisty charakter komuni
kowania: od strony charakterystyki tworzywa (stoffliche Charakteristika) poj
mując komunikowanie jako wytwarzanie informacji albo znaków; od strony 
przeznaczenia ekonomicznego (ökonomische Formbestimmtheit) pojmując je 
przez ustrój formacji społecznogospodarczych. Deklarując się jednoznacznie ja
ko materialista, stawia przed teorią komunikowania dwa podstawowe zadania: 
obnażenie fetysza informacji utworzonego przez tradycyjną naukę o komuni
kowaniu i zbadanie towarowego charakteru wiadomości (Nachricht) wynika
jącego z ekonomiki społeczeństwa burżuazyjnego. Tak istotnej problematyki nie 
sposób skwitować zdawkowo. Z drugiej strony, nie sposób ustosunkować się 
do wszystkich kwestii i wątpliwości, jakie nasuwa lektura1. Stąd charakter 
niniejszych uwag na marginesie poszczególnych rozdziałów książki. 

1. Wstęp 

Krytykując „abstrakcyjną typologię wiedzy" (o komunikowaniu), zalicza 
Hund m. in. F. Drögego do pozytywistów. To pierwszy sygnał, nakazujący 
ostrożność wobec ortodoksyjności autora2. Wkrótce zresztą mamy sygnał wy
raźniejszy: schemat złożonego przedmiotu wiedzy o środkach masowego prze-

* Wulf D. H u n d : WARE NACHRICHT UND INFORMATIONSFETISCH. Zur Theorie 
der gesellschaftlichen Kommunikation. Luchterhand Verlag Darmstadt und Neuwied 
1976. S. 336. 
1 Książkę z uwagą, ale krytycznie — z różnych pozycji ideowo-teoretycznych — omówio
no w Neue Zürcher Zeitung z 27 1 1977, s. 32 [sygn. as], Publizistik nr 4/1977 (M. Z e i s s , 
s. 499—501), Theorie und Praxis des sozialistischen Journalismus nr 2/1978 (M. D ü s t e r 
w a l d , s. 90—97). 
2 Por. np. charakterystykę lewicowego nurtu w prasoznawstwie RFN przez W. P i s a r 
k a w Zeszytach Prasoznawczych 1974 nr 4, Б . 56 i n. 
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kazu informacji autorstwa I. Tetelowskiej8, któremu Hund przyznaje wpraw
dzie „ukazanie złożoności procesów komunikowania", lecz z zastrzeżeniem, iż 
nie może w żadnym razie zastąpić systematyki. Oczywiście, ale autor, nieste
ty, nie zna prac Tetelowskiej ani innych polskich prasoznawców na ten temat4. 

Zaraz obok nader ważna wątpliwość merytoryczna. Autor twierdzi: „Przed
miotem socjologii komunikowania jest każdorazowo specyficzne ukształtowanie 
(Ausformung) względem ustroju społecznego przekazywania informacji, tzn. 
j e d n o ś ć wytwarzania, d y s t r y b u c j i , w y m i a n y i konsumpcji informa
cji lub wiadomości" (s. 10). Czy istotnie chodzi o jedność, czy też — jak to za 
R. Escarpitem i P. Schaefferem przedstawił J. Lalewicz 5 — o odmienność 
funkcji kreacji i percepcji komunikowania z jednej strony oraz jego rozpo
wszechniania i konsumpcji z drugiej? Hund nie ma wątpliwości. Ja je mam: 
rygoryzm obu stanowisk wydaje się równie nieprzekonujący, niedialektyczny. 
Przyjrzyjmy się jednak dalszej argumentacji Hunda, nim zajmiemy stano
wisko. 

2. O charakterze informacji (Pojęcie informacji. Informacja a historia) 

Pomińmy dyskusyjność twierdzenia, że „teoria informacji pierwotnie w ogó
le (podkr. moje — PD) nie interesowała się treściami" (np. „statystyczna teo
ria informacji" Shannona)6. Ważniejszy jest problem, czy od ukazania się 
„Cybernetyki" Wienera (1948) — oprócz materii i świadomości — przyjąć 
należy „trzeci rodzaj bytu": informację? Hund neguje (moim zdaniem słusz
nie) taki „trójpodział" jako oparty na ahistorycznym pojmowaniu informacji. 
Sam jednak Hund — uważam — co najmniej gmatwa, jeśli nie wręcz wulga-
ryzuje teorię odzwierciedlania rzeczywistości w informacji. 

3. Proces komunikowania (Informacja jako wiadomość. Wiadomość jako mowa. 
Mowa jako praca) 

Autor identyfikuje „poznawcze odzwierciedlenie obiektywnej rzeczywistości 
przez jednostki społeczne" — czyli odbicia rzeczywistości — z informacjami 
o niej. „Wiadomość jest utrwaloną w znakach informacją" (37), pisze Hund. 
Jeżeli wcześniej przyjmował, że w materialistycznej teorii odróżniamy znak 
od odbicia, jak godzi z sobą oba przytoczone twierdzenia? 

Otóż Hund ponad potrzebę powołuje się na Marksa, Engelsa, Lenina — nie
dostatecznie wnikając w istotę cytowanych prac. Przestrzegając np. przed me-
chanistycznym przenoszeniem kategorii ekonomii politycznej do językoznaw
stwa (61), sam — tak to odczuwam — nie potrafi dla celów teoretycznego opi
su oddzielić zjawisk w bazie od procesów w nadbudowie. I to jest grzechem 
pierworodnym jego książki. 

* Zob. „Szkice prasoznawcze". Kraków 1972, s. 71. U Hunda schemat nie pochodzi z teo
retycznej rozprawy Tetelowskiej w tej książce, lecz z przeglądowego artykułu w Etudes 
de Radio-Télévision. 
4 W cytowanej literaturze znajdujemy jeszcze tylko 3 prace A. S c h a f f a w edycjach 
niemieckoj ęzy czny ch. 
6 „Proces i aparat komunikacji literackiej". Teksty 1978 nr 1. Por. notę recenzyjną 
w dziale „Artykuły z czasopism krajowych" w ninieiszym numerze. 
« Zob. na ten temat J. M i k u ł o w s k i P o m o r s k i : Środki masowego komunikowa
nia a problem więzi społecznej. Kraków 1976, s. 207 i n. 



4. Modele komunikowania (Jednowymiarowa analiza mediów. Perspektywy 
analizy mediów) 

Ostra i słuszna, ale nie zawsze nowa jest krytyka pod adresem burżuazyj-
nych teoretyków komunikowania społecznego, jak Cooley, Hovland, Schramm, 
Maletzke i in., którzy pomijają lub wręcz negują związek komunikowania 
z pracą, a także jego charakter poznawczy. Nie jest np. nowa krytyka wypa
czeń w „Psychologie der Massenkommunikation" Maletzkego — przy odpo
wiednim uznaniu rzeczywistych wartości tego opracowania7. Na baczną na
tomiast uwagę zasługuje zarzut Hunda, że rozpowszechnione modele komuniko
wania nie uwzględniają jego klasowo-społeczno-produkcyjnego charakteru, 
a zatem na ich przykładzie „nie można wyraźnie ukazać, na czym polega spe
cyfika społecznego komunikowania, przede wszystkim zaś tego, c z y m ko
m u n i k o w a n i e m a s o w e r ó ż n y c h f o r m a c j i s p o ł e c z n y c h m a 
s i ę r ó ż n i ć od s i e b i e " (91). Zarzut dotyczy m. in. modeli Shannona, 
Riley'ow, Prakkego—Drögego—Lerga—Schmolkego, De Fleure'a, Reimanna — 
znanych i często bezkrytycznie powoływanych także u nas 8. 

5. Strategia teorii komunikowania (Strategia interakcji. Strategia produkcyjna) 

Hund bezlitośnie drwi z panującej w zachodnioniemieckim prasoznawstwie 
„anarchii teoretycznej" i z tzw. „prawdziwych marksistów" (czyli neomarksi-
stów) z Habermasem na czele. Tegoż strategię interakcji podważa przy pomocy 
tezy Marksa o dwojakim charakterze pracy, zależnym od tego, czy się wyraża 
w wartości użytkowej, czy wymiennej (115). Habermas uzupełnia pojęcie pracy 
pojęciem interakcji; w konsekwencji pojmuje komunikowanie jako „symbo
licznie przekazywaną interakcję". Hund konkluduje: „Tak, jak bezsprzecznie 
procesy poznania i komunikowania są elementarnymi składnikami życia spo
łecznego, tak fatalne muszą być skutki, gdy się je oddziela od ich materialnej 
podstawy (...) Badanie społecznego komunikowania staje się wobec takich 
przesłanek analizą równie ahistoryczną, jak mechanistyczną i idealistyczną" 
(126). 

W pryncypiach Hund z pewnością ma rację. Żeby tylko nie widział wszy
stkiego w jednym jedynie wymiarze, przez jeden pryzmat! Podobne zarzuty, 
jakie (często słusznie) stawiał innym, odnoszą się teraz do niego, tylko à re
bours: tamci odrywali komunikowanie od jego materialnej (produkcyjnej) 
podstawy — teraz Hund odrywa od niej (lub neguje) znaczenie ideologii, która 
przecież sama staje się siłą materialną, przekształcającą świat. Hund zarzuca 
pseudomaterializrn Drögemu i innym, ironizując: „Zachowania komunikacyjne 
nie są już (u nich — wtręt PD) kształtowane materialnie, lecz tylko przez ideo
logię i specyficzne sposoby zachowania" (130). Że nie tylko, to słuszne; ale że 
także przez nie, to pewne. Powołamy się tu nie tylko na Marksa, ale także na 
jego kontynuatorów i interpretatorów 9 . Nie sądzę, by zestaw powołanych auto-

7 Por. recenzję J. K u b i n a w Zeszytach Prasoznawczych 1966 nr 2—3 s. 125 i п.; zob. 
też F. K n i p p i n g : Monopole und Massenmedien. Berlin 1969. Przy okazji należy za
kwestionować zarzut Hunda pod adresem tego autora, że uznał definicję Maletzkego za 
trafnie ujmującą f o r m a l n e cechy komunikowania masowego. 
8 Jako najbardziej pozytywny, ale wymagający rozwinięcia przyjmuje Hund program 
„funkcjonalnego określenia komunikowania społecznego w warunkach władzy państwo-
womonopolistycznej" H. Holzera (s. 109). 
' Np. O. L a n g e : Ekonomia polityczna, t. I. Warszawa 1959, s. 31 i n. — wskazuje na 
różne pojmowanie struktury nadbudowy i jej roli wobec bazy przez K. Marksa i J . Sta-



rów odpowiadał właśnie Hundowi, ale tak się przecież zygzakami rozwija my
ślenie — mniej lub bardziej antagonistycznie. 

W drugiej części tego rozdziału Hund jeszcze wyraźniej popada w fetyszy-
zację pracy i e . Ni mniej, ni więcej, tylko imputuje Marksowi, jakoby traktował 
„ o pracy zawsze tylko jako o produkcji" (137). Tymczasem: „Ani praca zwią
zana z podziałem produktów, ani czynności bezpośrednio zaspokajające potrze
by ludzkie nie wytwarzają materialnych przedmiotów, tj. dóbr, czyli produk
tów" 1 1 . Wracając na teren komunikowania — odnotujemy konkluzję Hunda, 
że strategia interakcji i strategia produkcyjna „dochodzą do zdumiewająco po
dobnego wyniku" (150), że mianowicie — zdaniem Maletzkego — między na
dawcą i odbiorcą nie istnieje żadna różnica jakościowa. Tu znowu (jak zresztą 
nie raz) zgadzając się z Hundem odsyłam do cytowanej recenzji książki Ma
letzkego w Zeszytach Prasoznawczych. 

6. Model masowo komunikowanych wiadomości w warunkach kapitalistycznej 
produkcji towarowej 

Nie mniej trafna jest krytyka koncepcji Maletzkego (159), jakoby wypowie
dzi składały się z trzech warstw: zewnętrznej materialnej, umożliwiającej 
przekazywanie; środkowej, stanowiącej treść i formę wypowiedzi; i wewnętrz
nej warstwy „ponadczasowego, ponadindywidualnego, powszechnie ważnego 
sensu". Co do tej warstwy wewnętrznej — zdecydowane weto. Słusznie też wy
kazuje Hund Drögemu, że w jego dywagacjach o rzekomo dogmatycznej recep
cji leninowskiej teorii odbicia w krajach socjalistycznych myślenie przestało 
być odzwierciedleniem obiektywnej rzeczywistości, zaczęło wieść własne ży
cie (160). 

Zaraz jednak znowu rodzą się wątpliwości, i to najważniejsze, gdyż doty
czące istoty poglądów Hunda. Wychodzi on prawidłowo od pojęcia pracy, przez 
analizę myślenia i mowy chce dojść do ogólnych uwarunkowań każdego ko
munikowania — ale transponując na komunikowanie bezpośrednio podwójny 
charakter pracy twierdzi (powołując się na Marksa) : „Jak każda praca, także 
komunikowanie zachodzi zawsze tylko jako produkcja" (163). Hund albo nie 
zrozumiał, albo nie przyjął do wiadomości istnienia pracy nieprodukcyjnej — 
usług związanych z zaspokajaniem niematerialnych potrzeb ludzkich takich 
jak wiedza, przeżycia estetyczne, poinformowanie12. Słusznie twierdzi, że 
„przedsiębiorstwo produkujące wiadomości" podlega ogólnym prawom wyko
rzystania kapitału (Kapitalverwertung); jednak pomijając nieprodukcyjną, 
usługową wartość komunikowania dochodzi do fałszywego wniosku, że także 
w tej dziedzinie najwyższym prawem produkcji (wiadomości) jest maksymali
zacja zysku, gdyż: „Inaczej nie przetrwałoby w ramach konkurujących kapita-

lina, skłaniając się do poglądu wyrażonego przez ostatniego w pracy „Marksizm a za
gadnienia językoznawstwa", przypominając, że prekursorem takiego stanowiska był już 
k. Kautsky. 
1 0 Nie mogę już niestety przedyskutować tych wątpliwości z bliskim w tych poglądach 
Hundowi — jak się mi zdaje — tragicznie zmarłym przed kilku laty Janem Szewczykiem, 
autorem m. in. „Filozofii pracy" (Kraków 1971), książki tyle kontrowersyjnej co zasłu
gującej na rzetelną dyskusję. Nie miejsce tu, by domniemywać, co spowodowało prawie 
zupełne milczenie osób kompetentnych i jakiś wygłup prześmiewcy — tym bardziej nie
smaczny, bo opublikowany po niewczasie. 
1 1 O . L a n g e : Op. cit., s. 15. 
1 2 Ibidem. 



łów" (164). Po pierwsze, najistotniejsze zyski chce się tu osiągnąć w sferze 
świadomości, pożądanych postaw i zachowań; często są to więc zyski pośrednie 
w sensie materialnym. Po drugie, rentowność nie wszystkim mediom jest nie
zbędna by przetrwać; dla wyżej wskazanych celów różne instytucje i funda
cje nie szczędzą kapitałów dla utrzymania i rozwoju np. Radio Free Europe, 
na wydawanie określonych periodyków czy emitowanie programów. Po trze
cie, koncerny prasowe coraz bardziej obrastają zyskownymi akcjami przed
siębiorstw zupełnie innych branż, właśnie w celu pokrywania z tych źródeł 
nierentownej prasy. 

aacfazyóiuu 

SkMuxAcopicu 

%Шлс telaÂiouA 

Hund przedstawia własny „model masowo komunikowanych wiadomości 
w warunkach kapitalistycznej produkcji towarowej" (reprod. obok). Nowator
skie jest wprowadzenie „ogólnych warunków użytkowania kapitału" i „sytua
cji klasowej". Niejasnych jest kilka spraw: Dlaczego (i jak?) manipulowanie 
miałoby przebiegać po linii „warunki użytkowania kapitału" — „wypowiedź", 
nie zaś „komunikator"? Czemu wyraźne, identyczne wyodrębnienie warstw 
i grup społecznych nie oparło się na klasach społecznych jako zespołach od
biorców przekazów? (Jest — przypominam — tylko nadrzędna „sytuacja klaso
wa".) Czy (i co?) oznaczają identyczne graficzne oznaczenia (np. komunikatora 
i recypienta; wypowiedzi, warstwy i grupy spo łecznej ) 1 3 ? Dlaczego demosko-
pia i public relations mają przebieg tylko jednokierunkowy i co oznacza linia 
przerywana? Tak więc mamy nowy interesujący model, w którym niestety nie 
wszystko jest jasne. 

Dowiadujemy się tylko, że kompetentna dla analizy komunikatora jest „eko
nomia polityczna komunikowania społecznego jako część składowa ekonomii 
politycznej współczesnego kapitalizmu"; dla analizy wypowiedzi — „towaro
znawstwo (Warenkunde) wiadomości, rozpatrujące zawartość, strukturę etc. 
wypowiedzi nie w izolacji. Przeciwnie, w centrum jego rozważań ma się zna
leźć specyficzna konstytucja społeczna produkowania wiadomości. Wychodzi 

1 1 Chyba coś znaczą, bo symbole graficzne dalece nie zostały wyczerpane. Stosownego 
objaśnienia brak. 



się zatem od towarowego charakteru produktów medialnych. W nie mniej
szym stopniu teoria siły wytwórczej środków komunikowania (...) ma baczyć 
na formę ekonomiczną. Wreszcie analizą recypienta zajmuje się psychologia 
społeczna odbiorców wiadomości" (166), kierująca się pryncypialną jednością 
pracy i komunikowania. 

Gdy przełożymy to na język prostszy — dojdziemy do wniosku, że Hund 
adaptuje przytoczoną koncepcję Tetelowskiej o złożonym przedmiocie praso-
znawstwa, w którego skład wchodzą przedmioty szczegółowe takich dyscyplin 
jak np. ekonomia, socjologia, psychologia środków masowych. W tym — węż
szym — zakresie Hund poza schemat Tetelowskiej nie w y s z e d ł u . Natomiast 
w zakresie szerszym — modelowym — sam autor ogranicza swój projekt do 
warunków kapitalistycznych, przy czym nie rozprasza wyżej przytoczonych 
wątpliwości. 

7. Podstawowe elementy teorii społecznego komunikowania (Ekonomia politycz
na. Towaroznawstwo. Teoria sil wytwórczych. Psychologia społeczna) 

Hund wyraźnie nie dostrzega, że jego przytoczony wywód ze strony 166 — 
przedstawiony graficznie, pokryłby się ze schematem Tetelowskiej. Zarzuca 
bowiem (za F. Nascholdem) prasoznawstwu, że nie traktuje teorii komuni
kowania jako „nauki podstawowej" wśród nauk społecznych, lecz jako jedną 
z wielu dyscyplin składowych (169). Atakując poglądy NRD-owskich praso-
znawców L. Bisky'ego i W. Friedricha wskazuje — co- powinno się stać inspi
racją przemyśleń i dla nas — że „komunikowanie pojmuje się tu zasadniczo 
jako wymianę, zamiast jako produkcję. Stąd charakteru jego pracy w ogóle 
nie stawia się pod dyskusję" (171). 

Następnie autor wyjaśnia podstawowe elementy rozwijanej przez siebie 
teorii. Ekonomia polityczna komunikowania społecznego ma konkretyzować 
ogólne stwierdzenia dyscypliny nadrzędnej w zakresie komunikowania (s. 172). 
Raz jeszcze podkreśla, że produkowanie wiadomości należy rozumieć jako pro
dukcję towarową (s. 175). „Towaroznawstwo wiadomości zajmuje się (...) war
tością użytkową wiadomości jako towarów" (208). „Towaroznawstwo wiado
mości nie ma nigdy za przedmiot informacji izolowanej. W swych analizach 
uwzględnia zawsze równocześnie producentów i konsumentów społecznie ko
munikowanych informacji" (210). 

Dalej pisze Hund słusznie o> jednostronności informowania w mediach kapi
talistycznych, które „prawie wyłącznie i absolutnie nieproporcjonalnie dono
szą o niedomaganiach w różnych państwach socjalistycznych", z reguły pomi
jając skucesy i postęp w budownictwie socjalizmu (218). Negując antagonizmy 
klasowe kapitalizmu „wygrywa się różnice frakcyjne w łonie burżuazji" (219), 
wywołując wrażenie powszechnego zróżnicowania interesów, jednocześnie 
przestrzegając ogólnego interesu burżuazji. „Adekwatną nazwę znalazło to 
w pojęciu pluralizmu" (220). 

Rozwój sił wytwórczych zmusza do podnoszenia przeciętnych kwalifikacji 
robotników. Z drugiej strony rozwój środków komunikowania jest nie tylko 
rezultatem przemian klasy robotniczej, lecz także przesłanką takich prze-

1 4 Por. przypis 3. Propozycję rozwinięcia tamtego schematu przedstawił ostatnio 
T. G o b a n - K l a s : Komunikowanie masowe. Kraków 1978, s. 317. 



mian — twierdzi Hund o siłach wytwórczych jako jednym z podstawowych 
czynników teorii komunikowania (235 i п.). 

Psychologia społecznego komunikowania zajmuje się stylem życia jednostek 
w zakresie ich obcowania z masowo komunikowanymi wiadomościami, przy 
czym „stosunki społeczne nie tkwią w jednostkach, lecz zachodzą między ni
mi" (247). Zarzucając tradycyjnej analizie publiczności, że znienacka konfron
tuje jednostkę ze społecznością, Hund postuluje: „Przeciwnie, psychologia spo
łeczna ma wychodzić od indywidualnych szczegółów, wynikających ze specy
ficznie ustrojowego, społecznego procesu życia" (251). „Psychologia społeczna 
jest z jednej strony bezpośrednim wyrazem materialnych stosunków społecz
nych. Jest jednak też wyrazem wpływu ideologicznego. W tym procesie pierw
szorzędne znaczenie mają środki masowe" (261). „Dla analizy procesów maso
wego komunikowania oznacza to wyjaśnianie ich 'oddziaływania' na podsta
wie związku specyficznej sytuacji społecznej uspołecznionych jednostek z każ
dorazowo w szczególny sposób ideologicznie naznaczonymi wiadomościami" 
(263) 1 5 . 

8. Rekapitulacja 

„Materializm teorii komunikowania wychodzi od kategorialnego zróżnicowa
nia podstawowych praw ruchu i ogólnej sytuacji społecznej. Punktem wyjścia 
są prawa dialektyki, praca i odzwierciedlanie oraz stosunki między siłami wy
twórczymi a stosunkami produkcji, między bazą a nadbudową, między jed
nostką a społeczeństwem" (268). 

Przypomnienie zadań teorii komunikowania w ujęciu Hunda: odkrycie fe
tysza informacji stworzonego przez tradycyjną naukę o komunikowaniu oraz 
zbadanie towarowego charakteru wiadomości wynikającego z ekonomiki spo
łeczeństwa burżuazyjnego. Przypomnienie mego sprzeciwu: Hund pomija usłu
gowy charakter wiadomości, narusza dialektykę, wulgaryzuje odzwierciedlanie 
rzeczywistości, upraszcza stosunek między bazą a nadbudową. 

„...Materializm w wiedzy o komunikowaniu może wykazać, że trzeba roz
różniać informację statyczną i społeczną (...) Informacja społeczna nie jest 
komunikowaniem sama z siebie. Wymaga do tego materialnej reprezentacji (...) 
Dopiero wytworzenie informacji i wytworzenie znaków razem charakteryzuje 
materialną stronę społecznego komunikowania" (271 i п.). 

„Materialisty czna teoria społecznego komunikowania daje (...) wgląd w po
dwójny charakter pracy. Charakteryzuje on także jej komunikacyjne części 
składowe. Stąd od strony charakterystyki materialnej należy komunikowanie 
pojmować jako wytwarzanie informacji lub znaków. Od strony przeznaczenia 
ekonomicznego należy komunikowanie z tego względu pojmować przez każdo
razowo szczególną konstytucję ekonomicznych formacji społecznych." 

„Wypowiedzi (analizy formalnej — wtręt mój, PD) nie odnoszą się (...) do 
ogólnych uwarunkowań komunikowania, lecz do komunikowania w szczegól
nych warunkach." 

(Uwaga w nawiasie: By nie rozpraszać i tak dostatecznie zawiłego omówie
nia nazbyt skomplikowanej książki, pominąłem cały odnośny fragment wypo-

1 6 Autor podkreśla, że tradycyjne badanie oddziaływania w zasadzie nigdy nie wyszło 
poza implikacje wskazane przez J. T. Klappera. Przyczynę tego upatruje Hund w idea
listycznym modelu procesu oddziaływania. 



wiedzi Hunda, chociaż były tam pewne interesujące myśli. Rozgrzeszam się, 
gdyż nie kłóciły się zasadniczo z mym ujmowaniem formalnej analizy komuni
kowania.) 

„Odnośnie do procesów komunikowania w społeczeństwie burżuazyjnym, 
teoria społecznego komunikowania ma wychodzić odpowiednio od jego eko
nomicznego przeznaczenia czyli użytkowania kapitału dla produkcji towaro
wej. Jej przedmiotem jest wiadomość jako towar." 

Czy wiadomość jest towarem? Starałem się wykazać niepełność, jednostron
ność, niepoprawność odpowiedzi twierdzącej. 

„Z góry skazana na niepowodzenie byłaby zatem każda próba uprawiania 
nauki o komunikowaniu z jednej strony wzorem tradycyjnym jako badania 
komunikowania, analizy wypowiedzi, badania mediów i recypientów, usiłująca, 
z drugiej strony, przydać komponent społecznokrytyczny poprzez analizę z za
kresu ekonomii politycznej. Forma ekonomiczna nie jest dodatkiem, który 
w procesach komunikowania dałby się odczytać poprzez ekonomię polityczną. 
Przeciwnie, naznacza ona cały proces komunikowania" (s. 273—275). 

Zasługą Hunda jest wskazanie, przypomnienie często zapoznawanych zjawisk 
ekonomicznych, tkwiących u podstawy także komunikowania jako składowego 
elementu procesu pracy. Słabością jego teorii jest fetyszyzowanie tego istotnego 
elementu. 
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Jan K o w a l i k : BIBLIOGRAFIA 
CZASOPISM POLSKICH wyda
nych poza granicami Kraju od 
września 1939 roku. Katolicki Uni
wersytet Lubelski, Lublin 1976. 
Tom I (A-J) s. 229; tom II (K-O) 
s. 233; tom III (P-S) s. 264; tom IV 
(T-Ż) s. 223; liczne ilustr. 

Konrad Z a w a d z k i : G A Z E T Y 
ULOTNE POLSKIE I POLSKI 
DOTYCZĄCE XVI—XVIII WIE
K U . Bibliografia. Tom 1: 1514— 
1661. Instytut Badań Literackich 
PAN (nakładem Ossolineum), Wro
cław 1977. S. XIX, 228, liczne 
ilustr. 

Oba dzieła, i Jana Kowalika i Kon
rada Zawadzkiego są bezprecedenso
we w polskim piśmiennictwie. Ich 
znaczenie i hierarchię trzeba zesta
wiać i porównywać z trudem rodu 
Estreicherów. Oba dzieła nie są wol
ne od błędów, ale i też nie wolna od 
błędów jest „Bibliografia polska", któ
ra zajmuje wyjątkową pozycję w na
szej literaturze. Takąż pozycję speł
niać będą dzieła i J. Kowalika, i 
K. Zawadzkiego. Są one podsumowa
niem wieloletniej, żmudnej, wręcz be
nedyktyńskiej pracy badawczej; wre
szcie dotyczą problematyki dotąd nie
zbadanej i nieopisanej. 

Stąd też autorowi poniższej noty 
recenzyjnej trudno będzie merytory
cznie dyskutować i oceniać oba dzie
ła pod względem ich kompletności 
(najważniejszy aspekt dla każdego 
przedsięwzięcia bibliograficznego). Zaś 
ocena z punktu widzenia metodyki 
bibliograficznej musi być pozytywna; 
obaj autorzy w dużym stopniu pozy
tywnie realizują te postulaty odnoszą
ce się do opisu bibliograficznego, któ
re na temat bibliografii prasowej 

przed laty zgłos i łem 1 . Dodam: w 
omawianych tu procesach te postu
laty teoretyczne w niejednym wypad
ku zostały bądź rozszerzone, bądź 
zmodyfikowane. 

Zarzuty mogły co najwyżej doty
czyć formy edytorskiej, ale te rzeczy 
nie są zależne — niestety — od auto
ra. Bibliografia J. Kowalika jest t y l 
ko powielonym maszynopisem (ale 
wykonanym poprawnie), w książce 
K. Zawadzkiego razi zbyt mała 
czcionka, która męczy przy korzysta
niu z dzieła. 

* 
O trudzie badawczym i zbierackim 

J. Kowalika czytaliśmy sporo, nim do
tarła do nas — dzięki staraniom Za
kładu Duszpasterstwa i Migracji Polo
nijnej K U L — jego praca. W 1968 r. 
na łamach Kultury i Społeczeństwa 
(nr 4) prof. J. Szczepański w publi
kacji „Jednoosobowy instytut badaw
czy" przedstawił zabiegi o stworzenie 
Polskiego Archiwum Prasy Emigra
cyjnej: „Kowalik wykonuje sam tę 
olbrzymią pracę, która byłaby wystar
czającym zajęciem dla całego Insty
tutu, z poczucia obowiązku narodo
wego i patriotycznego. Uważa, że ktoś 
powinien ją wykonać, a ponieważ 
nikt, włączając polskie instytucje na
ukowe w kraju i na emigracji, pracy 
tej nie podejmował, więc Kowalik po
święcił swój czas wolny, spędzony 
poza pracą i szpitalem, swoje środki 
materialne zdobywane w ogromnym 
wysiłku.'Można by go postawić w je
dnym szeregu z uczonymi XIX wie
ku, którzy pracowali naukowo i two
rzyli polski dorobek intelektualny w 
czasie poza inną pracą zawodową. W 
swoim ogromnym wysi łku Kowalik 
zestawił świadectwo dużej żywotności 
i twórczości intelektualnej Polaków 

1 Sylwester D z i k i : Bibliografia wobec 
potrzeb historii prasy. Zeszyty Prasoznaw
cze 1967 nr 4, S . 85—87. 



we wszystkich krajach świata, poło
żył podstawy pod prace przyszłych 
historyków narodu polskiego, którzy 
wykorzystując zebrane przez niego 
materiały, będą mogli odtworzyć nie 
tylko drogi i zakres polskiej diaspory, 
ale także dać syntetyczny pogląd na 
problemy nurtujące rozproszonych po 
świecie Polaków". 

Elektem tej pracy jest ponad 1000 
stron liczące wydawnictwo, które za
wiera 3902 tytuły czasopism (w tym 
w jęz. polskim — 3249) wychodzących 
w 60 krajach na wszystkich konty
nentach. Książka odzwierciedla zasad
nicze przemiany na polonijnym ryn
ku prasowo-wydawniczym spowodo
wane wybuchem II wojny światowej. 
Czasopism polonijnych w dniu wybu
chu wojny było 207, między 1IX 1939 
a 9 V 1945 powstało 1050 nowych tytu
łów (w tym 123 w obrębie granic 
Polski sprzed wybuchu wojny: wg 
obliczeń A. Paczkowskiego „nie wię
cej niż 200—250 związanych było z 
wydawnictwami i organizacjami do-
wrześniowej Polonii"2), zaś od 9V 
1945 do połowy 1973 r. — 1992. Po
jęcie p o l o n i c u m autor traktuje b. 
szeroko: „Autor za polski druk zagra
niczny uważa taki, który został wy
dany poza politycznymi granicami 
Polski, jakie w danym okresie istnia
ły, a więc uwzględnia m. in. dla 
okresu wojny i po wojnie również 
pisma wychodzące na ziemiach wscho
dnich, a w okresie okupacji — na 
ziemiach włączonych do Rzeszy. Po
nadto uwzględnia wydane za granicą 
czasopisma ziomkostw niemieckich i 
żydowskich (w Południowej Amery
ce)" 8 . Oczywiście, że takie rozszerze
nie pojęcia „polonicum" musi budzić 
pewne zastrzeżenia (zwrócił uwagę na 
to w swojej recenzji A. Paczkowski). 
Byłoby to adekwatne w stosunku do 
bibliografii czasopism nie p o l s k i c h , 
a dotyczących s p r a w p o l s k i c h . 

Właściwą bibliografię (układ alfa
betyczny) poprzedza wykaz wykorzy
stanych źródeł, który de factp spełnia 
rolę selektywnej bibliografii opraco
wań na temat prasy polonijnej. Opi
sy nie są budowane jednolicie — au
tor ograniczony był posiadanymi in
formacjami i źródłami; każdy jednak 
opis (sporządzany w większości z au-

2 Andrzej P a c z k o w s k i : Bibliografia 
prasy polonijnej Jana KowaJka. Zycie 
г Myśl 1978 nr 1, s. 132—137. 
» Jan К o w a 1 i к : Bibliografia czasopism 
polskich. T. I, s. VT!!. 

topsji) stanowi rzetelny wstęp do dal
szych badań. 

Poszczególne tomy uzupełniają in« 
deksy: przedmiotowy, nazwisk wy
dawców i redaktorów, geograficzny 
(miejsce wydania), a także materiał 
ilustracyjny — winiety wybranych 
czasopism. Książka wydana została w 
jęz. angielskim (z wyjątkiem krótkie
go słowa wstępnego redaktora K U L 
i wydawcy). Dzięki temu wartościowa 
pozycja w piśmiennictwie prasoznaw-
czym jest dostępna szerokim kręgom 
badaczy i bibliotekarzy. 

* 

Pierwszy tom bibliografii gazet 
ulotnych K. Zawadzkiego — który 
ukazał się w ossolińskiej serii „Ksią
żka w dawnej kulturze polskiej" — 
jest przykładem solidnego studium 
bibliograficznego w zakresie prasy 
staropolskiej. Niedobrze się stało, iż 
we wstępie do książki autor pominął 
swe dawniejsze wyniki studiów na te
mat kwestii terminologicznych, edy
torskich 4. Przedmiotem wstępu jest 
natomiast opis źródeł i wielostronnych 
kwerend. Plonem zaś tego jest zewi
dencjonowanie 1590 gazet z lat 1514— 
1728. „Data początkowa — to rok wy
dania relacji o bitwie pod Orszą, naj
dawniejszych druków prasowych do
tyczących spraw polskich, data koń
cowa związana jest z ukazaniem się 
opisu koronacji cudownego obrazu 
w Podkamieniu, ostatniej znanej obe
cnie gazety ulotnej opublikowanej 
przed pojawieniem się w r. 1729 No
win Polskich, otwierających nowy 
etap w dziejach czasopiśmiennictwa 
krajowego." Warto zauważyć, iż rok 
1728 nie eliminuje automatycznie 
z obiegu społecznego prymitywów 
prasowych. Są one znane jeszcze przez 
długi czas i cieszą się dużą poczyt-
nością nawet pod koniec XVIII w., 
często konkurując z normalną prasą 
w zakresie pełniejszego i b. oryginal
nego serwisu informacyjnego. 

Interesuje mnie tu inny aspekt za-
wartościowy I tomu bibliografii 
K. Zawadzkiego. Tom ten (zawiera 
materiał z lat 1514—1661) ukazuje ro
dzenie się zorganizowanego systemu 
przekazywania informacji przed uka
zaniem się Merkuriusza Polskiego! 
4 Konrad Z a w a d z k i : Szesnastowieczne 
gazety ulotne polskie i Polski dotyczące. 
Terminologia. Definicja. Charakterystyka. 
Zagadnienia edytorskie i topograficzne. 
Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Pol
skiego 1972 zesz. 1, s. 5—37. 



Merkuriusz mial wcale liczną rodzinę 
poprzedników (Zawadzki rejestruje 
ich 855), a więc nie był inicjatywą na 
wskroś oryginalną. Wielkie znaczenie 
historyczne Merkuriusza polega na 
czym innym: świadomym połączeniu 
służby informacyjnej z aktualnymi 
potrzebami politycznymi państwa. Z 
tego mariażu (mającego duże znacze
nie dla dalszego rozwoju dziennikar
stwa w sposób świadomy — i na wię 
kszą skalę — będą korzystać wydaw
cy zachodnioeuropejscy dopiero w ok
resie tzw. wspaniałej rewolucji angiel
skiej 1688—1689), a przede wszystkim 
w okresie rewolucji francuskiej. 

Czasopisma w bibliografii upo
rządkowane są chronologicznie (w 
obrębie poszczególnych lat — układ 
alfabetyczny). Jako hasło autor przyj
muje pierwszy wyraz tytułu albo — 
w nielicznych przypadkach druków 
autorskich — nazwisko autora. 

Zastosowany przez K. Zawadzkiego 
opis bibliograficzny jest istotnym no
vum dotychczasowego piśmiennictwa 
bibliograficznego. Składa się on z 7 
zasadniczych elementów: 

1. notatka bibliograficzna (nazwisko 
autora, skrót tytułu, adres wydawni
czy, data wydania, format i objętość 
druku, sygnatury, rozróżnienie wydań 
i wariantów edytorskich); 2. źródła 
bibliograficzne polskie i obce; 3. do
kładny odpis karty tytułowej lub tytułu 
nagłówkowego oraz kolofonu z zazna
czeniem podziału na wiersze, kroju 
czcionki, majuskuł i minuskuł, ramek, 
linii i listewek oraz ilustracji; 4. wy
kaz zawartości; 5. zwięzły opis treści 
gazety; 6. informacje o przekładach 
i powiązaniach treściowych z innymi 
pozycjami; 7. wykaz siglów bibliote
cznych oraz sygnatur mikrofilmów. 
„Dążyłem tu do uwzględnienia wszys
tkich znajdujących się w zbiorach 
krajowych oraz w dostępnych mi 
księgozbiorach zagranicznych egzem
plarzy, pragnąc by «Bibliografia» 
spełniała jednocześnie funkcje kata
logu centralnego gazet ulotnych pol
skich i Polski dotyczących z lat 
1514—1728" — pisze autor. 

Studium K. Zawadzkiego jest tym 
dziełem, które w toku dalszych ba
dań historyczno-prasowych i księgo-
znawczych zmierzających do syntezy, 
zmieni całkowicie nasze wyobrażenia 
o najstarszym etapie rozwoju w Pol
sce zorganizowanego systemu upow
szechniania informacji. 

Sylwester Dziki 

D Z I E N N I K A R S T W O 
M A R I I K O N O P N I C K I E J 

Maria Z a w i a ł s к a: ŚWIT 
MARII KONOPNICKIEJ. Zarys 
monograficzny tygodnika dla ko
biet. Zakład Narodowy im. Osso
lińskich, Wrocław 1978. S. 221. 

Dziennikarska i publicystyczna dzia
łalność autorki „Pana Balcera w Bra
zylii" dopiero w tej chwili doczekała 
się kompetentnego studium, choć nie 
dotyczącego całości, lecz epizodu naj
bardziej znaczącego — roli i jej 
udziału w powołaniu i redagowaniu 
tygodnika Świt. Bardzo znaczącego 
pisma w polskim ruchu kobiecym. 

Dotychczasowa nasza wiedza o tym 
piśmie była jednostronna i nie wolna 
od błędów — widziano w nim je
dynie sztandarowy organ wyrażający 
postulaty ruchu kobiecego. Zamierze
nia autorki były ambitne i zostały 
zrealizowane. Obok przedstawienia 
właściwej monografii dużo uwagi 
autorka poświęciła dwu problemom: 
skorygowaniu panujących dotąd obie
gowych opinii o niewielkim wkładzie 
Konopnickiej w prace twórcze, pisar
skie w redakcji, oraz ukazaniu, że 
„polski ruch kobiecy oprócz pracy nad 
podtrzymywaniem i szerzeniem świa
domości narodowej, potęgującej dą
żność do odzyskania niepodległości, 
miał na celu wyzwolenie potencjal
nych sił kulturotwórczych i produk
cyjnych, które tworzyły kobiety." 

M. Zawialska udowodniła w spo
sób nie budzący wątpliwości, że 
udział pisarski Konopnickiej w re
dakcji był olbrzymi; była autorką ar
tykułów wstępnych od kwietnia 1884 
do czerwca 1885; cykl felietonów pn. 
„Rachunki" (drukowanych pod pseu
donimem Zero i kryptonimem Z.) był 
również pióra Konopnickiej. 

W sumie otrzymaliśmy kolejne 
opracowanie monograficzne oparte na 
bogatym materiale archiwalnym 
i własnych uogólnieniach, dla których 
punktem wyjścia były wyniki analizy 
zawartości. Książka składa się z 7 roz
działów: 1, Czasopisma kobiece a ge
neza i program Świtu (rozdział naj
bardziej powierzchowny), 2. Opis bi-
bliograficzno-formalny Świtu (opraco
wanie wręcz wzorowe), 3. Redakcja 
i współpracownicy, 4. Wydawca, ho
noraria, cenzura, 5. Charakterystyka 
profilowej treści Świtu, 6. Recepcja 



Świtu w świetle korespondencji re
dakcyjnej i współczesnej prasy, 7. 
Wkład autorski Marii Konopnickiej 
do Świtu. W aneksie pomieszczono 
poglądy, opinie, wypowiedzi M. Ko
nopnickiej w drukowanych anonimo
wo w Świcie artykułach wstępnych. 

Dla prasoznawcy najistotniejsze są 
te partie rozważań autorki, które do
tyczą organizacji pracy redakcyjnej, 
udziału organizatorskiego i pisarskie
go w redakcji, a także recepcji pisma. 
W sumie otrzymaliśmy monografię, 
która może być konstruktywnym 
przykładem dla tego rodzaju opraco
wań. 

Ale czytelnik odczuwa również pe
wien niedosyt: brak wyraźnego umiej
scowienia Świtu na tle ówczesnego 
czasopiśmiennictwa, a przede wszyst
kim na tle dotychczasowego dorobku 
czasopiśmiennictwa kobiecego i ro
dzinnego, które na gruncie polskim 
rozwija się bujnie od początków 
XIX w. 

Świt, istotny dla kształtowania się 
ruchu kobiecego w Polsce, ukazuje 
się obok innych czasopism kobiecych, 
które musiały stanowić dla niego 
groźnego konkurenta. Omówienie 
wzajemnych relacji między Świtem, 
a pozostałymi tytułami wymagałoby 
porównawczych analiz. Nie wszystkie 
niepowodzenia wydawnicze można 
sprowadzać jedynie do tego, że nie 
odbiegały one od tradycyjnego sche
matu prasy dla kobiet. Istotniejsze 
byłyby obserwacje odwrotne: czy i w 
jakim stopniu Świt korzystał z do
tychczasowych doświadczeń swoich 
poprzedników. A było to istotne dla 
pisma o ambitnym programie redak
cyjnym, które chciało zdobyć rynek 
czytelniczy. Z całą pewnością o suk
cesie wydawniczym Tygodnika Mód 
i Nowości oraz Bluszczu decydowało 
nie tylko realizowanie tradycyjnego 
schematu prasy kobiecej. 

Sylwester Dziki 

P R A S A S T U D E N C K A 

CZASOPISMA STUDENCKIE W 
POLSCE (1971—1976). Pod red. 
Andrzeja K. W a ś k i e w i c z a . 
Wydawca ZG SZSP, Warszawa 
1977. S. 338+2 nlb. 

„Prasa studencka — cytuję za 
A. K. Waśkiewiczem — to nie tylko 

zbiór bardziej lub mniej udanych wy
dawnictw: czasopism, jednodniówek, 
biuletynów, ale także dokument ży
cia umysłowego młodych" (s. 15). W 
tym też kontekście należy rozpatry
wać recenzowaną książkę, która sta
nowi zbiór szkiców i artykułów do
kumentacyjnych, będących kontynu
acją wydania z roku 1975 pt. „Czaso
pisma studenckie w Polsce (1946— 
1970)". Jest to więc niejako II tom 
poświęcony temu samemu przedmio
towi, objętemu jedynie kolejną cezu
rą czasową. Można się spodziewać, ż e 
w przyszłości, na zasadzie zachowa
nia ciągłości badań ukaże się tom na
stępny. Nie byłoby więc zbędne wpro
wadzenie przez wydawcę numeracji 
poszczególnych tomów, ukazujących 
się bądź co bądź pod wspólnym ty
tułem. 

Pod względem budowy książka 
składa się z dwóch części. Pierwsza 
traktuje o poszczególnych środowis
kach studenckich (białostockie, bydgo-
sko-toruńskie, gdańskie, kielecko-ra-
domskie, krakowskie, lubelskie, ol
sztyńskie, łódzkie, opolskie, poznań
skie, rzeszowskie, szczecińskie, śląskie, 
warszawskie, wrocławskie, zielonogór
skie), druga — o studenckim ruchu 
dziennikarskim oraz ważniejszych 
czasopismach tego ruchu w analizo
wanym okresie. W tomie poprzednim 
Białystok, Kielce i Zielona Góra nie 
były uwzględnione. W książce znajdu
je się nadto dobrze opracowana bi
bliografia czasopism studenckich wy
danych w latach 1971—1976 i ważniej 
szych omówień (łącznie 486-f-XV po
zycji), pomyślana jako uzupełnienie 
szkiców i artykułów, oraz indeksy ty
tułów czasopism i nazwisk. 

Wydawca najwyraźniej zdawał so
bie sprawę ze specyficznych trudności 
jakie wiążą się z opracowaniem ksią
żki o całym czasopiśmiennictwie stu
denckim. Doświadczenie wyniesione z 
pracy nad tomem poprzednim pozwo
liły mu utwierdzić się w przekonaniu, 
że z korzyścią dla książki będzie, gdy 
do jej opracowania włączone zostaną 
m. in. ludzie bezpośrednio zaangażo
wani w ruchu studenckim. Dzięki te
mu czytelnik otrzymał książkę zawie
rającą „nie chłodny ^obiektywny* 
opis, ale wypowiedzi usiłujące nie 
tylko badać, ale i programować. W 
tym sensie jest to nie tylko opis cza
sopiśmiennictwa studenckiego w la
tach siedemdziesiątych, ale głos w dy
skusji o jego celach i funkcjach. Tak-



że — o miejscu ruchu studenckiego 
w życiu społecznym kraju. O formach 
społecznej aktywności młodzieży" (s. 
270). Wypada w tym miejscu zazna
czyć, że zamieszczony na s. 189—198 
szkic J. R o g o z i ń s k i e g o „Stu
dencki ruch dziennikarski" ma zna
cznie szerszy zasięg tematyczny niż 
to sugeruje tytuł książki. 

O ile cele, jakie przyświecały wy
dawcy są w pełni przedstawione we 
wstępie (m. in. „zwrócenie uwagi na 
wagę zjawiska oraz potrzebę jego do
kumentowania i badania", s. 11), o 
tyle do zadań recenzenta należy 
wskazanie na walory i ewentualne 
niedostatki książki oraz w t jakiej mie
rze i komu może być ona przydatna. 

Otóż walorem książki jest to, że 
przedstawia ona czasopiśmiennictwo 
studenckie w całej jego złożoności w 
przekroju ogólnokrajowym i środo
wiskowym. W ten sposób obecne wy
danie, podobnie jak i poprzednie, wy
pełnia lukę w badaniach tematu za 
dany okres. Brak opracowań z tego 
zakresu jest wciąż odczuwalny na 
rynku księgarskim. Dlatego też i 
książkę, i sposób przedstawienia w 
niej zagadnienia należy przyjąć z 
uznaniem. 

Obawa wydawcy, że książka może 
zawierać sporo subiektywnych ocen 
z uwagi na udział w jej opracowaniu 
ludzi bezpośrednio zaangażowanych w 
ruchu studenckim, jest niewątpliwie 
słuszna, Można zadać sobie jednak py
tanie, czy w sytuacji dotychczasowego 
braku pełnej bibliografii i indeksów 
o czasopiśmiennictwie studenckim za 
okres powojenny, można było znaleźć 
lepsze rozwiązanie? Wydaje się, że 
nie. Toteż mimo zróżnicowanego po
ziomu poszczególnych szkiców i arty
kułów książki trzeba przyjąć, że poza 
mniej lub bardziej subiektywnymi 
ocenami, zawarte są w niej w miarę 
pełne informacje o czasopiśmiennic
twie studenckim. Jest to istotna za
leta książki. Pod" tym względem moż
na ją rekomendować każdemu, kto 
interesuje się tą szczególną odmianą 
prasy. Dla nieprofesjonalisty książka 
stanowi swego rodzaju vademecum. 
Dla prasoznawcy — przewodnik do 
dalszych badań szczegółowych. 

Nic nie wskazuje na to, aby z upły
wem czasu książka mogła stracić na 
wartości, jeśli chodzi o jej przydat
ność. Cała edycja pomyślana bowiem 
została w ten sposób, że ukazujące się 
w jej ramach poszczególne tomy do

tyczą kolejnych przedziałów czaso
wych. Zatem jest ona wzajemnie uzu
pełniającą się integralną całością. 

Patrząc na obecne wydanie z per
spektywy mającego się ukazać w 
przyszłości tomu trzeciego chcę się 
zwrócić do wydawcy z postulatem, 
aby rozważył możliwość zaopatrzenia 
przyszłych wydań w indeksy rzeczo
we (tematyczne). Są one wielce po
mocne czytelnikowi w swobodnym po
ruszaniu się w poszczególnych par
tiach książki. W omawianym opraco
waniu indeksu takiego nie ma. 

Marian Kowalski 

P R A S A T E R E N O W A 
A MŁODZIEŻ 

ROLA PUBLIKACJI TERENOWEJ 
PRASY PARTYJNEJ W IDEO
W Y M WYCHOWANIU MŁODZIE
ŻY. Materiały z sesji dziennikar
skiej 2IX 1977 r. Krajowa Agen
cja Wydawnicza, Koszalin 1978. 
S. 74. 

2 września 1977 odbyła się w Kosza
linie ogólnopolska dziennikarska sesja 
popularnonaukowa, poświęcona anali
zie kształtowania patriotycznych po
staw młodzieży na łamach prasy, a 
przede wszystkim terenowych dzien
ników PZPR. Omawiana praca, prze
znaczona dla wąskiego kręgu odbior
ców (500 egz. nakładu), zawiera głów
ne myśli tej sesji, wynikające z refe
ratów i dyskusji. Nie ma w niej i być 
nie może recepty na publikacje, które 
by kreowały młodego ideowca. Są na
tomiast kontrowersyjne nieraz wypo
wiedzi, m. in. działacza młodzieżowe
go, dziennikarza i prasoznawcy, pc~ 
twierdzające raz jeszcze szczególność 
młodzieżowego odbiorcy, dla którego 
terenowy dziennik PZPR jest głów
nym pismem, które czyta. 

Aktualnie podejmowanie problema
tyki młodzieżowej przez dzienniki 
partyjne oraz ich udział w ideowym 
wychowaniu młodego pokolenia są 
nadal dalekie od stanu pożądanego. 
Zgodzili się z tym wszyscy dyskutan
ci. I jak zwykle przy okazji spotkań 
dotyczących młodzieżowego odbiorcy 
winą obarczano się nawzajem. 

Andrzej M a c e n o w i c z — przed
stawiciel Związku Socjalistycznej 



Młodzieży Polskiej — w swoim wy
stąpieniu zwraca uwagę na bierność 
dziennikarzy, z których wypowiedzi 
na łamach wynika, że jedynym prze
jawem aktywności ruchu młodzieżo
wego są patronaty, kampanie, turnie
je, a więc daleko idąca akcyjność, 
gdy tymczasem równie bogate, lecz 
niestety rzadko penetrowane przez 
dziennikarzy są osiągnięcia Związku 
także w sferze kształowania ideowych 
postaw i motywacji. 

W referacie Jerzego Ł a z a r z a — 
najbardziej analitycznym i syntetycz
nym w książce — zawarte są dość ja
sno wypunktowane f u n k c j e gaze
ty partyjnej w zakresie ideowego 
kształtowania socjalistycznego oblicza 
młodzieży. „Zależało mi — pisze — na 
uświadomieniu sobie i słuchaczom, 
jak rozległe możliwości posiada gaze
ta partyjna w tym względzie" (s. 29). 

Badania czytelnictwa potwierdzają 
znaną również i z potocznej obserwa
cji prawdę, iż tzw. młodzieżowy od
biorca czyta nie tylko publikacje 
adresowane do niego, ale — z różnym 
natężeniem — całą gazetę. Wynika 
z tego jasno, że wychowawcze oddzia
ływanie gazety jest nie tylko rezulta
tem publikacji kierowanych do mło
dego czytelnika. Dziennikarska zasa
da: „nie wystarczy pisać rzeczy waż
ne, mądre i słuszne, trzeba jeszcze 
być czytanym i właściwie rozumia
nym", jest szczególnie aktualna, gdy 
weźmiemy pod uwagę czytelnika o 
niewykształconej jeszcze pamięci hi
storycznej, nie mającego własnych do
świadczeń i spostrzeżeń, o krytycz
nym spojrzeniu na rzeczywistość 
i równocześnie zawężonym polu oso
bistej obserwacji. 

Jaki jest przeciętny młodzieżowy 
czytelnik gazety partyjnej? Które 
z treści gazety rzeczywiście do niego 
docierają? Jak kształtuje i jak umac
nia się jego światopogląd? Na te i na
stępne pytania stara się odpowiedzieć 
Stefania Z a j k o w s k a , opierając się 
na wynikach sondażu przeprowadzo
nego z okazji 25-lecia Głosu Pomorza. 

Z dyskusji, której fragment wy
drukowano w omawianej pracy, do 
najciekawszych należy niewątpliwie 
wystąpienie komentatora PA „Inter
press" — Zdzisława P i s i a: „... co 
to jednak znaczy adresować gazetę do 
młodzieży? Przede wszystkim trakto
wać sprawy p o w a ż n i e . Super-
-poważnie w sensie rzetelności i po
dejścia do tematu, ponieważ młodzi 

chcą, żeby ich traktować poważnie." 
Z. Piś przeciwny jest wydzielaniu dla 
tego odbiorcy specjalnych kącików 
czy poświęcaniu młodzieży całych ko
lumn, z wyjątkiem może kolumn dys
kusyjnych. Redagujmy całe pismo tak, 
aby trafiało również do młodzieżowe
go czytelnika. I właśnie tak można by 
sformułować istotę obrad w Koszali
nie. 

Grażyna Starzak 

R E D A G O W A N I E 
L O G I C Z N E 

Witalij Iwanowicz S w i n с o w : 
ZASADY LOGIKI W REDAGO
WANIU. WN-T, Warszawa 1978. 
S. 181. 

Dziennikarz zatrudniony przy redago
waniu tekstów obcych posługuje się na 
ogół intuicyjnymi metodami pracy. 
Nie umniejszając roli twórczej intui
cji również przy pełnieniu funkcji 
adiustacyjnych, warto czasem zwró
cić uwagę na te dziedziny wiedzy, 
które mogą być pomocne w procesie 
redagowania. Za jedną z nich uznać 
trzeba logikę. Dziennikarstwo wpraw
dzie nigdy nie osiągnie precyzji języ
ka naukowego, ale uświadomienie so
bie przez dziennikarzy kryteriów, ja
kie precyzyjnością wysławiania kie
rują, może ich ustrzec przed tysięcz
nymi pułapkami czyhającymi na tych, 
którzy w swej pracy zawodowej po
sługują się s łowem pisanym. 

Dlatego właśnie z uznaniem trzeba 
przyjąć wydanie przez Wydawnictwa 
Naukowo-Techniczne podręcznika za
sad logiki w ujęciu pełnym i systema
tycznym, a przeznaczonym dla redak
torów. Choć podręcznik ten skierowa
ny jest przede wszystkim do redakto
rów tekstów wydawniczych, to prze
cież może w pewnym zakresie skorzy
stać z niego również i dziennikarz. 
Dla dziennikarza mianowicie intere
sujące będą przede wszystkim te par
tie ukryte wśród rozważań teoretycz
nych, które zwracają bezpośrednio 
uwagę na praktyczne zastosowanie 
zasad logiki. 

Autor podręcznika wychodzi z za
łożenia, że wielokrotne powtarzanie 
błędów logicznych prowadzi do po
wstawania swoistych stereotypów 
alogicznych, które z kolei rzutują na 



sposób myślenia odbiorcy. Aby po
wstawaniu tego rodzaju stereotypów 
zapobiec, trzeba przy redagowaniu 
dokonywać czynności, które przypo
minają rozmontowanie, a następnie 
ponowne montowanie poszczególnych 
cząstek logicznych tekstu. Cząstki lo
giczne przy tym nie zawsze pokrywa
ją się z cząstkami gramatycznymi, 
dlatego też analiza tekstu musi być 
dokonywana niejako dwukrotnie, pod 
dwoma kątami widzenia: logicznym 
i stylistyczno-gramatycznym (choć 
i u autora podręcznika rozróżnienia 
bywają nie dość oczywiste). Analiza 
logiczna mianowicie opiera się na 
wydzielaniu logicznych jednostek tek
stu — sądów (autor nazywa je zda
niami) oraz pojęć (określanych jako 
nazwy) oraz badaniu związków mię
dzy nimi (zaprzeczenia, koniunkcji, 
alternatywy nierozłącznej, dysjunkcji, 
implikacji, równoważności). 

Gdy chodzi o zdanie (sąd), autor 
rozpatruje jego prawdziwość lub fał-
szywość na tle aspektu sytuacyjnego, 
dowodząc, iż niezbędne jest zawsze 
odniesienie do czasowo-przestrzennego 
określenia związku przedmiotów. Mię
dzy nazwami (pojęciami) mogą istnieć 
albo stosunki zamienności, albo też 
podrzędności. W zależności od tego 
różny jest stopień swobody adiustato
rą przy ich stosowaniu. Najczęstszą 
przyczyną niekomunikatywności tek
stu jest bowiem stosowanie określeń 
nieprecyzyjnych, o nieostrym zakresie 
pojęciowym, co do których czytelnik 
nie jest całkowicie pewny. Dlatego też 
gdy tylko istnieje możliwość precyzo
wania pojęć (głównie przez definicję 
ogólnie zrozumiałą), wówczas adiustu
jący nie może się wahać przed podob
nymi uzupełnieniami. Autor podaje 
przekonujące dowody na to, jak nie
precyzyjność budzić może wątpl iwo
ści. Co na przykład określimy mia
nem w i e ż o w c a , od ilu pięter 
przysługiwać będzie budynkowi ta na
zwa, kiedy s t r u m i e ń staje się w 
naszym pojęciu r z e k ą ? Do jakiego 
wieku człowiek będzie dla nas m ł o 
dym? Niejasność tych określeń mo
że spowodować sporo zamieszania nie 
tylko w tekstach naukowych, ale rów
nież przeznaczonych dla szerokiej pu
bliczności. 

Na podobne kłopoty zwraca autor 
podręcznika uwagę przy stosowaniu 
w tekście różnego rodzaju podziałów 
i klasyfikacji. Podział logiczny musi 
być adekwatny, a więc suma części 

musi składać się na całość, człony 
powinny wykluczać się nawzajem, za
sada podziału musi być jasna i ostra. 
Inaczej zaczną się poszczególne człony 
mieszać ze sobą i przenikać nawza
jem, wskutek czego podważona zosta
nie łatwo sama zasada klasyfikacji, 
a co za tym idzie — logiczność i bez
błędność wynikających z niej wnio
sków. Jeśli zatem autor notatki kry
tycznej podzieli przyczyny czynów 
przestępczych na: pobudki chuligań
skie, kłótnie i bójki, lekkomyślność 
i skłonność do łatwego życia — to 
nietrudno wykazać, że zastosowane 
przy tym podziale kryteria nie mogą 
być podstawą żadnej klasyfikacji, 
a cała konstrukcja myślowa jest do
wolna i przypadkowa. 

Na daleko większe jeszcze powikła
nia wskazuje autor przy badaniu 
związków logicznych, a głównie sto
sunku wynikania, na którym opierają 
się dziennikarskie opinie. Z punktu 
widzenia logiki wynikanie logiczne 
polega mianowicie na tym, że jedna 
myśl wynika z drugiej nie w zależno
ści od treści (co mogłoby prowadzić 
do dużego subiektywizmu ocen), ale 
jedynie na podstawie ich związku 
strukturalnego. Przestrzeganie przy 
redagowaniu praw logiki ogranicza 
możliwości dowolnych interpretacji 
i wątpl iwego wyciągania wniosków. 
Prawo tożsamości zobowiązuje więc 
adiustatora do pilnowania, by na je
den przedmiot nie stosowano coraz to 
innych określeń; prawo sprzeczności 
każe śledzić niedorzeczności ukryte 
w tekście lub wynikające z kontekstu, 
prawo wyłącznego środka domaga się 
kategorycznych rozstrzygnięć przy 
opisie wycinków rzeczywistości, pra
wo symplifikacji upoważnia adiusta
tora do zachowywania ekonomii wy
słowienia, a prawo przemiennej ko
niunkcji umożliwia wybór takiego 
wariantu tekstu, który będzie najle
piej trafiał do czytelnika. 

W tekstach dziennikarskich poja
wia się równa ilość błędów stylistycz
nych i logicznych. Jeśli jednak na te 
pierwsze redagujący bywają szcze
gólnie uczuleni, to te drugie przecho
dzą często niezauważone, choć ich 
szkodliwość dla właściwego odbioru 
jest równie wielka, jeśli nawet nie 
większa, gdyż sięga spraw meryto
rycznych. Podręcznik Swincowa zwra
ca uwagę na niebezpieczeństwa zwią
zane z lekceważenim zasad logiki 
i uczy posługiwać się nią jako dodat-

8 — Zeszyty Prasoznawcze 



kowym, precyzyjnym instrumentem 
udoskonalania tekstów. Warto zatem 
przedrzeć się przez nie najłatwiejszy 
czasem dla ludzi, którzy z logiką ja
ko nauką się nie zetknęli, tok rozwa
żań — aby wyłowić z niego praktycz
ne wskazówki dla dziennikarskiej 
pracy. 

Bolesław Garlicki 

S O C J A L I S T Y C Z N E 
OŚRODKI P R A S O Z N A W C Z E 

DIRECTORY OF MASS MEDIA 
RESEARCH CENTRES IN EURO
PEAN SOCIALIST COUNTRIES. 
3. ed., by Danuta W ą g i e l . 
Ośrodek Badań Prasoznawczych, 
Kraków 1978. S. 124. 

Po raz trzeci Dział Dokumentacji 
i Informacji Naukowej OBP przygo
tował informator o ośrodkach praso
znawczych działających w europej
skich państwach socjalistycznych. 
Dwie poprzednie wersje1 w języku 
francuskim wydano techniką małej 
poligrafii jako publikacje wewnętrz
ne. Obecna — w języku angielskim — 
stanowi XIII tom „Biblioteki Wiedzy 
0 Prasie", drukowany typografią, 
oprawny w kolorową okładkę. Jak 
czytamy w przedmowie, przedstawia 
53 2 prasoznawcze instytucje badawcze 
1 dydaktyczne z o ś m i u 8 krajów: Buł
garii (5), Czechosłowacji (9), NRD 
(4), Węgier (3), Polski (13), Rumunii 
(4), ZSRR (8) i Jugosławii (8). Insty
tucje uzupełnia wykaz 34 czasopism 
socjalistycznych poświęconych maso
wemu komunikowaniu oraz nota 
0 bieżącej bibliografii publikacji in
stytucji przedstawionych w tomie, 
wydawanej przez usytuowany przy 
OBP Środkowoeuropejski Ośrodek 
Dokumentacji Badań Masowego Ko
munikowania (CECOM). 

Kwestionariusz opisowy instytucji 
obejmuje: I — ogólne dane o placów
ce (nazwa w brzmieniu oryginalnym4 

1 angielskim, adres, data założenia, 
zmiany nazwy, nazwisko kierownika); 
II — dane przedstawiające kierunek 
1 Pierwszą opracowała Teresa L i s i c k a , 
drugą D. W ą g i e l . 
2 Błąd: faktycznie 54. 
» W przedmowie pominięto Rumunię. 
4 Niepotrzebnie transliterowano cyrylicę 
podług „Webster's Dictionary". 

działalności, strukturę organizacyjną, 
aktywność dydaktyczną, zbiory biblio
teczne i dokumentacyjne, działalność 
wydawniczą; III — nazwiska, stop
nie i specjalizację pracowników na
ukowych. 

Jakie uwagi nasuwają się przy 
pierwszym korzystaniu z informato
ra? 

Nie podano, niestety, dla jakiej da
ty dane były aktualne5. Jak istotna 
jest ta informacja, świadczy choćby 
załączona pięciostronicowa powielona 
errata, wnosząca poprawki i uzupeł
nienia do danych z siedmiu instytu
cji. Bardzo różna jest kompletność 
informacji, zwłaszcza personalnych, 
co oczywiście nie obciąża wydawców, 
lecz instytucje niedokładnie (lub nie
terminowo) wypełniające kwestiona
riusz. Należy się spodziewać stopnio
wej eliminacji luk w kolejnych wy
daniach. 

Istotniejsze jest pytanie, czy infor
mator uwzględnił wszystkie pla
cówki prasoznawcze krajów socjali
stycznych? Niestety, nie. I tak np. 
w CSRS Instytut Badania Kultury 
istnieje nie tylko w Pradze, lecz także 
w Bratysławie. W ZSRR działa znacz
nie więcej niż s z e ś ć 6 wydziałów (ka
tedr) dziennikarstwa, zaś badania nad 
komunikowaniem prowadzi się także 
przy Akademii Nauk w Moskwie. 
Czyżby faktycznie w Zagrzebiu za
wiesił działalność Dział Badania Pro
gramu RTV, analogiczny do pracują
cych w Belgradzie i Lublanie? Jeżeli 
jakieś instytucje nie nadesłały kwe
stionariuszy, to od informatora wyma
ga się, by podał choćby nazwę 
i szczątkowe dane. 

Niezrozumiałe natomiast są braki 
w wykazie polskich placówek praso
znawczych, co całkowicie obciąża 
Dział Dokumentacji OBP. Jak można 
było pominąć Ośrodek Dziennikar
stwa SDP 7 , od wielu lat prowadzący 
działalność nie tylko dydaktyczną, 
lecz także wydawniczą? Bardziej zro
zumiałe jest przemilczenie Komisji 
Prasoznawczej Stowarzyszenia, o któ
rej głucho od lat; ale znowu niesłusz
ne wydaje się pominięcie Klubu Pra-
5 Tekst do składu oddano w lutym, druk 
ukończono w lipcu 1978. 
' Z . L e w a r t o w s k a w artykule: Dzien
nikarstwo radzieckie 1967—1977 podała, że 
liczba ich przy uniwersytetach sięgnęła 23. 
Por. Zeszyty Prasoznawcze 1977 nr 4, 
S. 26. 
7 Dotyczy to oczywiście takie ew. placó
wek innych organizacji dziennikarskich. 



soznawczego SDP. Zupełnie niezrozu
miały jest brak działów analiz, ist
niejących przy różnych komórkach 
RSW (ZG, MAW, wydawnictwa tere
nowe). Ich dorobek jest niebagatelny, 
wyniki niejednokrotnie znajdują wy
raz w publikacjach na łamach pism 
naukowych i fachowych. Z pewnością 
prowadzą działalność nie mniej waż
ną niż np. jugosłowiańskie krajowe 
pracownie badań programów rtv. Że 
w Polsce wykazano by istnienie ok. 
30 placówek prasoznawczych? Tego 
przecież nie trzeba się wstydzić, wręcz 
przeciwnie. Wszak nie od dziś jest 
uznawana aktywność i znacząca rola 
polskiego prasoznawstwa. 

W wykazie periodyków niesłuszny 
wydaje się brak Kina, które progra
mowo (we wkładkach) sporo uwagi 
poświęca masowemu komunikowaniu. 
Wskazać trzeba błędne określenie 
wydawcy Zeszytów Prasoznawczych: 
od przeszło 10 lat jest nim Krakow
skie Wydawnictwo Prasowe RSW, 
w którego ramach, niezależnie od 
Ośrodka, działa redakcja Zeszytów. 

Są one natomiast nieprzerwanie 
periodycznym forum przede wszyst
kim dla publikacji pochodzących z 
OBP. 

Wymienione usterki nie deprecjo
nują wagi informatora. Jest on nie
zmiernie potrzebny wszystkim insty-
cjom prasoznawczym w kraju i za 
granicą. Niezbędna jest kontynuacja 
jego edycji w miarę dezaktualizacji 
danych; tym większe starania poświę
cić trzeba kompletności i poprawno
ści informatora. Zgodnie z końcową 
prośbą wydawców w przedmowie, 
kierujemy niniejsze uwagi do Działu 
Dokumentacji i Informacji Nauko
wej OBP. 

Czesław Biel 

S T R A T E G I E BADAŃ" 
N A D K O M U N I K O W A N I E M 

Paul M. H i r s c h , Peter V. M i l 
l er , F. Gerald K l i n e (red.): 
STRATEGIES FOR COMMUNICA
TION RESEARCH. Sage Annual 
Reviews of Communication Rese
arch, vol. 6. Sage Publications, Be
verly Hills — London 1977. S. 285. 

Omawiany tom stanowi szósty rocz
nik serii wydawanej przez Sage Pu
blications (wydawcę kwartalnika 

Communication Quarterly) poświęco
nej przeglądowi najnowszych tenden
cji i kierunków badań nad komuni
kowaniem. Redaktorami serii są dwaj 
znani uczeni: F. Gerald Kline i Pe
ter Clarke z Uniwersytetu Michigan, 
gdzie rozwijane jest neopozytywi-
styczne podejście do badań nad ko
munikowaniem. Wyróżnia się ono pre
ferencją badań laboratoryjnych, wy
rafinowanymi technikami obliczeń 
statystycznych, poszukiwaniem mode
li matematycznych, a ponadto dąże
niem do wyjaśniania pojęć podstawo
wych i weryfikowania hipotez i teorii 
średniego zasięgu. Chociaż trudno za
aprobować w całości ten styl badań 
nad komunikowaniem, nie sposób za
przeczyć, że korzystnie odcina się on 
od tradycyjnego podejścia typu la-
zarsfeldowskiego, które nie dawało 
większych szans rozwoju teorii. 

Dotychczas ukazało się 5 — poza 
omawianym — tomów tej serii: 
tom 1 — F. Gerald K l i n e i Philip 

J. T i c h e n o r : Current Perspec
tives in Mass Communication Re
search (1972); 

torn 2 — Peter C l a r k e : New Mo
dels for Communication Research 
(1973); 

torn 3 — Jay G. B l u m er i Elihu 
К atz: The Uses of Mass Com
munications : Current Perspectives 
on Gratification (1974); 

tom 4 — Steven H. C h a f f e e : Po
litical Communication: Issues and 
Strategies for Research; 

torn 5 — Gerald R. M i l l e r : Ex
plorations in Interpersonal Commu
nication (1976). 
Ostatnio wydany tom „Strategie 

badań nad komunikowaniem" zawiera 
13 artykułów zgrupowanych w trzech 
częściach: I. Analizy organizacyjne 
i badania terenowe; II. Zbieranie da
nych ilościowych i modelowanie; 
III. Konceptualizacja czasu i porząd
ku czasowego. 

Najciekawsza wydaje mi się część 
pierwsza. Ukazuje ona, iż komuniko
wanie masowe nie tworzy się indywi
dualnie. Wymaga natomiast zbioro
wej pracy ludzi różnych zawo
dów, wykonywanej w ramach wiel
kich organizacji. Jak te organizacje 
działają, jaki jest ich w p ł y w na za
wodową autonomię pewnych profesji, 
jakie jest ich oddziaływanie na treść 
przekazów, to główne problemy oma
wiane w pięciu artykułach części 
pierwszej. Wstępny artykuł Paula 



H i r s с h a rozważa perspektywę or
ganizacyjną w studiach nad środkami 
masowymi i omawia kilka ujęć ana
lizy tego punktu widzenia. Gaye 
T u с h m a n, korzystając z jej włas
nych badań terenowych nad zbiera
niem informacji, wskazuje na mery
toryczne i metodologiczne korzyści 
analizowania „wyjątków" od reguły, 
czyli odstępstw od utartych praktyk 
dziennikarskich. Najciekawszy w ca
łym zbiorze był dla mnie artykuł 
E. Barbary P h i l l i p s „Zbliżenia do 
obiektywności : perspektywa dzienni
karska versus perspektywy nauk spo
łecznych". Warto mu poświęcić szer
sze omówienie. 

Autorka podkreśla rosnący w Sta
nach Zjednoczonych krytycyzm wobec 
pojęcia obiektywności informacji 
i obiektywizmu dziennikarskiego (ce
chy, która w amerykańskiej ideologii 
nadaje dziennikarzowi jego szczególny 
status jako pośrednika między władzą 
a obywatelem). Pojęcie obiektywności 
jest krytykowane zarówno przez kon
serwatywnych działaczy politycznych 
(Spiro Agnew zarzucał amerykańskim 
medium „lewicowo-liberalne nasta
wienie"), socjologów (obiektywizm ja
ko rytuał, który pozwala zabezpieczyć 
się przed pozwami o zniesławienie), 
politologów (obiektywizm pojęty jako 
dostosowanie się do specyficznej sy
tuacji amerykańskiego systemu par
tyjnego, czyli lawirowanie między 
oboma partiami, tak aby nie uprzy
wilejować żadnej, ale i nie kwestio
nować ich wspólnych założeń ideolo
gicznych). Mimo to niemal wszyscy 
dziennikarze (98%) nadal utrzymują, 
że obiektywność jest normą i celem 
zawodu. Jakie są przyczyny tej nie
zgodności? 

Autorka oparła się na 1) obserwacji 
uczestniczącej i wywiadach w dwóch 
redakcjach gazet codziennych, dwóch 
stacjach radiowych i jednej telewizyj
nej; 2) badaniach sondażowych (165 
osób); 3) analizie dokumentów, no
tatek dziennikarskich, ogłoszeń w re
dakcji itp. 

Z porównania wyników tych róż
nych źródeł informacji wynikła du
ża rozbieżność między obserwacją rze
czywistych zachowań dziennikarskich 
a danymi sondażowymi odnoszącymi 
się do percepcji autonomii dziennikar
skiej. W praktyce autorka spotykała 
się z takimi opiniami jak wypowiedź 
reportera do kierownika działu miej
skiego: „Cokolwiek mi powiesz, abym 

zrobił, zrobię. Ale nie mogę powie
dzieć, że się z tym zgadzam"; „Jeste
śmy wszyscy jak robotnicy przy taś
mie montażowej". Charakterystyczny 
jest też wierszyk, który miał na 
swym biurku jeden z obserwowanych 
kierowników działu miejskiego: 

MOJA PRACA 

Nie mam pozwolenia na prowadzenie 
pociągu 

Ani obserwowania jak szybko on jedzie 
Nie mam pozwolenia na puszczanie pary 
Ani też uruchamianie gwizdka 
Nie mogę sprawować kontroli 
Ani nawet dzwonić dzwonkiem 
Lecz niech to cholerstwo wyleci z torów 
To zobaczycie kto za to oberwie! 

Niemniej, gdy zapytano dziennika
rzy wprost, czy mają dużą samodziel
ność w swej pracy, ponad 60% odpo-
wiedzało twierdząco. Jak to wyt łuma
czyć? 

Przede wszystkim dziennikarze nie 
uznawali siebie samych za urzędni
ków czy ludzi organizacji, stąd nie 
czuli swego upośledzenia w porówna
niu z innymi grupami zawodowymi. 
Oddzielali zatem istotę swej pracy, 
którą uważali za niezrutynizowaną, 
od organizacyjnego kontekstu, w któ
rym działali. 

Ponadto, porównawcza analiza po
staw dziennikarzy i całego społeczeń
stwa amerykańskiego wykazuje, że 
czuli się oni mniej wyobcowani 
z dziejących się wówczas przemian 
politycznych (era Watergate), aniżeli 
pozostali Amerykanie. Mieli też wię 
cej zaufania do instytucji politycznych 
i społecznych, niż reszta społeczeń
stwa, a nawet badana dla porówna
nia grupa policjantów. Większość 
dziennikarzy zgadzała się też z okre
śleniem, iż są członkami establish
mentu. Stąd trudno podtrzymywać 
obraz dziennikarza jako cynicznego, 
twardego osobnika, który w rów
nym stopniu nie wierzy politykom, co 
i swoim kolegom. Obiektywność poj
mowali oni raczej jako synonim 
„sprawiedliwości" i „zrównoważenia", 
nie zaś neutralności, niezależności 
czy prawdziwości. Starali się więc 
działać jako maszyny kopiujące, które 
tylko rejestrują zjawiska, lecz nie oce
niają ich. Łatwo spostrzec, że takie 
stanowisko ma swoje zalety. 

Odpowiada przede wszystkim po
trzebom komercjalnego systemu ko
munikowania masowego, który dąży 
do pozyskania jak największej ilości 
odbiorców i nietracenia nikogo. Po 



wtóre, ułatwia organizację pracy re
dakcji, wykorzystanie ograniczonej 
przestrzeni czy czasu; po trzecią omi
ja problem rozważania „prawdy" 
i szukania dowodów; po czwarte, od
zwierciedla dziennikarski brak wie
dzy naukowej z różnych dziedzin. 
Można ponadto wskazać, że dzienni
karze preferują nieteoretyczne, ale 
zmysłowe, empiryczne, podejście do 
„faktów". Opierają się na swojej zna
jomości rzeczywistości, logice kon
kretnej (logic of the hand and eye, 
logice ręki i oka), w istocie są jedynie 
„rzemieślnikami" w opisach rzeczywi
stości społecznej. Często odwołują się 
do „dziennikarskiego instynktu", co 
czasami bywa określane mianem 
„nosa dziennikarskiego", a opiera się 
na znajomości bezpośredniego działa
nia systemu społecznego. Mówiąc 
krótko, styl obiektywnej sprawozdaw
czości i norma obiektywizmu jest 
spoiwem łączącym całość systemu: 
dysponentów i dziennikarzy. Pierwsi 
opierają na nich ekonomiczne i or
ganizacyjne podstawy działania, dru
dzy — reguły rzemiosła. 

Chociaż więc prawdziwy obiekty
wizm jest niemożliwy i coraz więcej 
dziennikarzy doświadcza tego w swej 
pracy zawodowej, to jednak nie są 
oni skorzy ani odrzucić obiektywizmu 
jako ideału pracy dziennikarskiej, ani 
nawet przyznać, że działają niezgod
nie z normą. Nie mogą się pogodzić 
z twierdzeniami, że to co jest dla jed
nego człowieka prawdą, dla innego 
będzie propagandą. 

Omówiony tu artykuł rzuca cieka
we światło na dyskutowany obecnie 
problem „precision journalism" 
(dziennikarstwa precyzyjnego), które 
ma wykorzystywać wyniki nauk spo
łecznych dla pogłębienia swych ana
liz i wykrycia prawdy. Nie wydaje się 
jednak, aby ten program był możl iwy 
do przeprowadzenia w redakcjach 
amerykańskich, skoro — jak wskazuje 
Phillips — istnieje tak wiele czynni
ków popychających do przyjęcia po
wierzchownego, choć zbalansowanego 
opisu rzeczywistości społecznej, jako 
kryterium i celu pracy dziennikar
skiej. 

Z pozostałych artykułów zamiesz
czonych w tomie polecałbym szcze
gólnie pierwsze rozdziały pozostałych 
dwóch części: Petera M i l l e r a „Te
maty pomiaru w badaniach nad ko
munikowaniem" oraz F. Geralda 
К 1 i n e' a „Czas w badaniach nad ko

munikowaniem". Oba zawierają zwię
złe omówienie problematyki całej 
części, a' jednocześnie sytuują ją 
w szerszym kontekście teoretycznym 
i metodologicznym. 

Konkludując: ważna to książka 
i z pewnością powinna należeć do 
lektur obowiązkowych nowoczesnego 
prasoznawcy. 

Tomasz Goban-Klas 

NOWY PORZĄDEK 
INFORMACYJNY 

Tapio V a r i s, Raquel S a l i n a s , 
Renny J O k e l i n : INTERNATIO
N A L NEWS AND THE NEW IN
FORMATION ORDER. Institute 
of Journalism and Mass Communi
cation, University of Tampere, 
Reports nr 39/1977, S. 149. 

Wydany małą poligrafią kolejny ze
szyt studiów znanego ośrodka badaw
czego przy Uniwersytecie Tampere 
w Finlandii zawiera trzy prace doty
czące problematyki nowego między
narodowego porządku informacyjnego. 

Studia mają charakter analityczno-
-sprawozdawczy, a dotyczą zagadnień 
nadal czytelnikowi polskiemu mało 
znanych. Z tych też względów recen
zja niniejsza będzie miała na celu 
bardziej sprawozdanie, niż naukową 
krytykę zawartych w pracy propozy
cji, które w istocie krytycznej reakcji 
nie prowokują. 

Znany badacz Tapio V a r i s pisze 
0 europejskich radiofoniach i telewi
zjach wobec idei nowego ładu infor
macyjnego: „European Broadcasting 
and the New International Informa
tion Order". 

Stosując termin nowy ład informa
cyjny do „prób spowodowania bar
dziej zrównoważonego przepływu in
formacji między krajami rozwijający
mi się a światem przemysłowym" au
tor poszukuje źródeł nierówności, ja
kie występują w europejskim komu
nikowaniu międzynarodowym. Do
strzega je w sytuacji politycznej po 
pierwszej wojnie światowej, gdy mo
carstwa imperialistyczne starały się 
izolować młodą republikę radziecką 
„kordonem sanitarnym", co obejmo
wało również odcięcie od informacji, 
1 wyłączenie z wymiany kulturalnej. 
Warto by w tym miejscu przypo-



mnieć, że źródeł owych nierówności 
poszukiwać należy również w stara
niach wielkich agencji informacyj
nych pod koniec zeszłego stulecia, o 
podział świata na monopolistyczne 
sfery wpływów. 

Przechodząc do problemów organi
zacyjnych radia europejskiego przy
pomina autor stworzenie w 1925 r. 
International Broadcasting Union bez 
udziału ZSRR, następnie, już po dru
giej wojnie światowej, utworzenie 
Międzynarodowej Organizacji Radio
wej (OIR) o bardziej światowym za
sięgu, w której Związek Radziecki 
był uczestnikiem. Z chwilą rozpoczę
cia zimnej wojny radiofonie zachod
nie wycofały się z OIR, która zmie
niając siedzibę z Brukseli na Pragę 
stała się organizacją głównie krajów 
socjalistycznych (głównie, bo należy 
do niej np. Finlandia), a wobec poja
wienia się telewizji przyjęła w 1959 
roku nazwę Międzynarodowej Orga
nizacji Radia i Telewizji (OIRT). 
Kraje zachodnie Europy uformowały 
zaś w 1950 r. European Broadcasting 
Union (EBU) z siedzibą w Genewie 
i centrum technicznym w Brukseli. 
Interwizja (OIRT) i Eurowizja (EBU) 
we wrześniu 1965 podjęły regularną 
wymianę materiałów telewizyjnych. 
Eurowizja, mimo że nie ma świato
wego zasięgu jak jej partnerka, jest 
organizacją o większym zaawansowa
niu technicznym i potężniejszej pro
dukcji. W ich wzajemnej wymianie 
Eurowizja proponuje partnerce około 
5000 materiałów rocznie, z czego oko
ło połowy jest wykorzystywane (da
ne z lat sześćdziesiątych). Interwizja 
proponuje około 3000 materiałów, z 
czego partnerka wykorzystuje około 
200. Stan ten, mimo dokonującej się 
poprawy, nie zadowala zwłaszcza In-
terwizji. Varis pisze: 

„W czasie politycznego napięcia 
między Wschodem i Zachodem, Euro
wizja stara się brać więcej materia
łów z Interwizji, gdy Interwizja bie
rze wówczas mniej z Eurowizji. 
W okresie dobrych stosunków wystę
puje tendencja przeciwna" (s. 7). Zda
niem autora, oprócz względów poli
tycznych trudności mają źródło w ty
pie dziennikarstwa, nie zaś w przy
czynach technicznych. „Niektórzy za
chodni dziennikarze (podczas spotka
nia między przedstawicielami OIRT 
i EBU w Helsinkach, 1972 — JP) 
oskarżali wiadomości z krajów socja
listycznych o to, że są to głównie 

sprawozdania z powitań i pożegnań 
różnych delegacji, ukazywane zwykle 
w ten sam sposób, filmy propagando
we o nowych fabrykach etc. Zachod
ni mówcy żądali materiałów informa
cyjnych dostarczanych szybciej, niż 
się to praktykuje w Interwizji. Nadto 
powinien być podany jeden jeszcze 
powód nierównowagi wykorzystania 
materiałów: ten mianowicie, że poło
wa materiałów proponowanych przez 
Euro wizję pochodzi z innych części 
świata. Zwiększa to wartość tej wy
miany z Eurowizja dla krajów socja
listycznych" (s. 8). Kraje te podkre
ślają, że nadal otrzymują zbyt mało 
takich materiałów z Eurowizji — do
daje Varis — i chcą, by zwłaszcza 
informacje z krajów „trzeciego świa
ta" były obfitsze. Wiadomości otrzy
mywane stamtąd nie są zbyt bogate 
i nie potrafią zaspokoić potrzeb pu
bliczności europejskiej. Zwraca także 
uwagę, że wymiana informacyjna nie 
idzie w parze z dynamicznym rozwo
jem innych stosunków z tym regio
nem, np. stosunków handlowych. 

Następnie omawia on krytycznie 
praktyki Radia Wolna Europa i po
dobnych stacji, podnosząc, że stano
wią one przykład interwencji w spra
wy wewnętrzne innych państw, co 
dobrze ilustruje powiedzenie prezy
denta Cartera, że radiostacje te „są 
symbolami amerykańskiego wpływu 
na pokojowe przemiany w Europie 
wschodniej". 

Przechodząc do kwestii nowego 
międzynarodowego porządku informa
cyjnego Varis przypomina, że kraje 
uprzemysłowione posiadają dziś prze
wagę w infrastrukturze komunikowa
nia i że na przykład 90% wszystkich 
odbiorników telewizyjnych na świecie 
znajduje się w krajach uprzemysło
wionych. 

Omawiając wnioski z konferencji 
światowego Broadcasting News Work
shop w Kolonii (1973) dodaje, że dys
kutanci z krajów rozwiniętych i roz
wijających się zgadzali się co do po
trzeby zwiększenia ilości informacji 
0 krajach „trzeciego świata", lecz pod
kreślali odmienność filozoficznych 
koncepcji informacji w krajach nie 
tylko Wschodu i Zachodu, lecz także 
1 Południa. Omawiając rolę wielkich 
nadnarodowych agencji informacyj
nych podkreśla on, że w przypadku 
wiadomości filmowych pozycja tych 
agencji jest szczególnie dominująca. 
Visnews jest tu prawie monopolistą, 



a kraje socjalistyczne jeszcze nie do
prowadziły do powołania własnej in
formacyjnej agencji filmowej w ra
mach OIRT. 

Starania krajów „trzeciego świata", 
by przeciwdziałać tej tendencji, omó
wiono skrótowo na przykładzie powo
łania Poolu Agencji Krajów Niezaan-
gażowanych oraz Inter Press Service. 

Na kolejnym International Broad
cast News Workshop w Kairze (1977) 
kraje rozwijające się podniosły kwe
stię koncepcji wiadomości, twierdząc, 
że kraje zachodnie specjalizują się 
w przesyłaniu wiadomości niepomyśl
nych. Varis pisze: „W sprawie kon
cepcji wiadomości europejskie kraje 
socjalistyczne wydają się bliższe wy
rażanym przez pewnych przedstawi
cieli krajów rozwijających się, niż 
przedstawiciele Eurowizji" (s. 16). 

By przezwyciężyć istniejące trudno
ści w zrównoważonym komunikowa
niu między Południem i Północą, kra
je rozwijające się muszą rozwijać 
własne systemy informacji zarówno 
wewnętrznej, jak i międzynarodowej. 
Zagadnienia, jakie muszą być tu roz
wiązane, są zarówno natury ilościowej 
jak i jakośc iowej . „Według ustaleń 
konferencji kairskiej, problem polega 
z jednej strony na roli przyzwyczajeń 
odbiorczych i polityki informowania 
jak i tradycji dziennikarskiej w kra
jach uprzemysłowionych, a z drugiej 
strony na niedostatecznym wyposaże
niu technicznym i przygotowaniu za
wodowym w krajach rozwijających 
się. Czynniki te utrudniają przekazy
wanie wiadomości o tych krajach za 
granicę, a nawet do ich najbliższych 
sąsiadów" (s. 19). 

Zalecenia z Kairu nakazują bacz
niejsze zwrócenie uwagi na treści 
przekazów. Dziennikarze powinni 
przedstawiać „wydarzenia i procesy 
konstruktywnej natury w krajach 
•«trzeciego swiata», co pozwoli na 
większe wyważenie obrazu tych kra
jów, przekazywanego do społeczeństw 
przemysłowych" (s. 20). Uwagi te do
tyczą również stosunków Wschód-Za
chód, w nich konieczne jest odejście 
od stereotypów zimno wojennych. 

Świat przedstawiany przez media, 
zgodnie z założeniami nowego między
narodowego porządku informacyjnego 
winien być bardziej złożony i bogat
szy o informacje z terenów uważa
nych dotychczcas za peryferyjne. 

Raquel S a l i n a s przedstawiła 
swą pracę dotyczącą sposobów, w ja

kie media krajów rozwiniętych, zwła
szcza zaś agencja Associated Press, 
przedstawiały przebieg i wyniki mię
dzynarodowej konferencji na temat 
polityki komunikowania w Ameryce 
Łacińskiej i na Karaibach, jaka od
była się w San José (Kostaryka) 
w lipcu 1976. Jej artykuł „News 
Agencies and the New Information 
Order" oparty jest głównie o wyniki 
analizy zawartości przekazów agen
cyjnych. Jego skrót drukowany jest 
w tym numerze ZP. 

Wspomnę tu tylko o rozważanych 
przez autorkę sposobach przeciwdzia
łania dyskryminacji „trzeciego świata" 
w komunikowaniu międzynarodowym. 
Stanowią one przyczynek do dyskusji 
nad nowym porządkiem informacyj
nym. Salinas wymienia cztery takie 
propozycje. 

Pierwsza, reprezentowana tutaj 
przez Leonarda Sussmana, reakcyjne
go ideologa amerykańskiego, polegać 
ma na dalszym rozwoju działania ka
pitalistycznych agencji i innych orga
nizacji w krajach rozwijających się. 
Sussman podkreśla, że każde ograni
czenie praw agencji czy dziennikarzy 
obcych przez władze kraju, na którego 
terenie działają, zniechęca do inwesto
wania w działalność na tym terenie. 
Rządy powinny więc zrezygnować 
z wszelkich prób ograniczania, pamię
tając, że pobyt obcych dziennikarzy 
jest w ich interesie. Zdaniem Sussma
na, jeżeli nastąpi intensyfikacja dzia
łalności obcych agencji w krajach 
rozwijających się, osiągnie się stan, 
w którym nie będzie można mówić 
o dyskryminacji „trzeciego świata" w 
działalności informacyjnej. By rozwój 
ten przebiegał zgodnie z interesami 
krajów przyjmujących — dodaje — 
wszelkie zastrzeżenia wysuwane przez 
rzeczników tych krajów będą przez 
wielkie agencje rozpatrywane, chyba 
że będą pochodzić z krajów socjali
stycznych. 

Salinas słusznie określa to podej
ście jako imperialistyczne, podkreśla
jąc, że stanowi ono raczej racjonali
zację istniejącego stanu, niż wprowa
dzenie zasadniczych zmian. 

Propozycja druga nakreślona zosta
ła przez dyrektora ILET-u, Juana So-
mavię. Jego zdaniem pozytywny efekt 
można osiągnąć stwarzając lepsze wa
runki do działania agencjom narodo
wym. W szczególności proponuje on: 
a) poprawę ich warunków pracy oraz 
precyzyjniejsze określenie ich stan-



dardo w produkcyjnych, b) ich większe 
okrzepnięcie organizacyjne oraz wpro
wadzenie scentralizowanej struktury 
organizacyjnej, c) ułatwienie ich fi
nansowania przez banki, wpływy 
z ogłoszeń etc, d) ułatwienie im kon
taktów z kręgami podejmującymi wy
siłki celem poznania społeczeństw 
„trzeciego świata", w tym — z ośrod
kami akademickimi. 

Rozwiązanie trzecie polegać ma na 
poprawie pracy wielkich agencji mię 
dzynarodowych oraz silniejszym ich 
powiązaniu z agencjami w mnie'j 
znanych częściach świata. 

W końcu koncepcja czwarta łączy 
się z tworzeniem regionalnych agen
cji informacyjnych, spośród których 
Salinas wymienia Pool i Inter Press 
Service. 

Charakterystyce tej ostatniej po
święcona jest praca Renny'ego Jo -
k e l i n a : Alternative News: A Case 
Study on „Inter Press Service". Inter 
Press Service (IPS) ma interesującą 
historię. Powołana w 1964 r. jako 
agencja mająca ułatwić pewnym rzą
dom Ameryki Łacińskiej dialog z Eu
ropą, w latach 1968—1971 była bliska 
rozwiązania na skutek przewrotów 
prawicowych w kilku krajach tego 
kontynentu. W 1971 r. IPS przeszła 
reorientację i została przekształcona 
w „specjalną agencję informacyjną 
trzeciego świata, mającą na celu rea
lizację celów dekolonializacji" (s. 94). 

Już w 1964 r. utworzona została we 
Włoszech mała agencja Roman Press, 
która zaczęła ścisłą współpracę z mło
dą wówczas IPS. Innym stałym i bli
skim współpracownikiem jest jugosło
wiańska agencja Tanjug. IPS jest 
spółdzielnią dziennikarzy i pozosta
łych jej pracowników. Główną euro
pejską siedzibą jest Rzym; w Amery
ce Łacińskiej centrum mieściło się po
czątkowo w Santiago de Chile, a od 
1968 r. w Buenos Aires. Agencja prze
kazuje wiadomości w czterech języ
kach: hiszpańskim (przez 12 godzin 
na dobę), angielskim, francuskim 
i arabskim (po cztery godziny). Więk
szość informacji przygotowują właśni 
dziennikarze IPS (2/3 w serwisie hisz
pańskim). Wiadomości IPS otrzymuje 
400 gazet w różnych krajach, w tym 
także w Jugosławii, Rumunii i na Wę
grzech. IPS ma stałe biura w 30—35 
krajach świata. Podpisała do tej pory 
porozumienia o współpracy z 18 agen
cjami. Najszerzej materiały IPS odbie
rane są przez prasę Ameryki Łaciń

skiej : w Meksyku, Peru, Kolumbii, Ar
gentynie i Boliwii, które w 1976 r. wy
korzystywały od 1651 do 2939 mate
riałów rocznie. Nadto prasa włoska 
wykorzystała 1171 pozycji, portugal
ska 670, brytyjska 127. Odbiór Jugo
sławii szacuje się na 350—400 mate
riałów, Węgier na 175—200, podobnie 
Rumunii. 

Gdy chodzi o przedmiot informacji, 
materiały IPS wykorzystywane przez 
prasę dotyczyły głównie: Ameryki 
Łacińskiej (w 1976 r. — 5281 pozycji), 
Europy (3196), krajów arabskich 
(1424), organizacji międzynarodowych 
(1375). Najczęściej pisano o Włoszech, 
Argentynie, Chile i Libanie. 

Jak podkreśla autor, celem IPS jest 
udział w budowaniu „horyzontalnego, 
wzajemnego systemu informacji po
między krajami trzeciego świata" 
(s. 111). W tym też znaczeniu może 
być ona analizowana jako element no
wego porządku informacynego. 

Omówiony tom przynosi wiele in
formacji, które nie są u nas dostatecz
nie znane, a obawiam się, że i studio
wane. Polski jego przedruk, choćby 
na zasadach druku wewnętrznego, 
byłby szczególnie wskazany. 

Jerzy Pomorski 

AMERYKAŃSKIE MEDIA 
W ŚWIECIE 

Jeremy T u n s t a l l : T H E MEDIA 
A R E AMERICAN. Anglo-American 
Media in the World. New York 
Columbia University Press (USA); 
Constable and Company Ltd (UK) 
1977. S. 352. 

Najnowszą pracę brytyjskiego socjo
loga J. Tunstalla, autora pięciu ksią
żek dotyczących współczesnych środ
ków masowych i pracy dziennikar
skiej, zaczyna zdanie: „«Media są 
amerykańskie, a wódka — rosyjska. 
Więc cóż?» skomentował pewien Ame
rykanin". Istotnie — choć z innej 
perspektywy niż amerykańska — 
można zadać Tunstallowi pytanie: 
istotnie, media we współczesnym 
świecie są zdominowane przez wzory 
amerykańskie, ale co z tego wynika? 
Czy jest to dobrze czy źle? Co robić, 
aby było inaczej ? Na te pytania książ
ka Tunstalla nie daje odpowiedzi, pól 



biedy jeszcze, gdy chodzi o ocenę 
samego zjawiska, rzecz w tym, że 
autor uchyla się od odpowiedzi o je
go istotę. A istotą problemu jest 
kwestia tzw. imperializmu kultural
nego (tezę taką wysunął m. in. Her
bert Schiller w tłumaczonej u nas 
książce „Sternicy świadomości" 1976, 
oraz w dwóch innych: „Mass Media 
and American Empire" 1969, oraz 
„Cultural Domination" 1976). 

Tunstall w swojej obszernej roz
prawie szczegółowo analizuje w p ł y w 
amerykańskich mediów na system 
komunikowania masowego na wszyst
kich kontynentach: najpierw w kra
jach wchodzących w skład Common-
wealthu (Wielka Brytania, Kanada, 
Południowa Afryka, Australia, Nowa 
Zelandia, Indie, byłe kolonie angiel
skie w Afryce), następnie w pań
stwach pokonanych w II wojnie świa
towej (Włochy, RFN i Japonia), w 
Ameryce Południowej, z kolei w kra
jach socjalistycznych, krajach arab
skich i Francji. Trudno jednak refe
rować szczegółowo wiele faktów, któ
re dotąd były mało znane bądź w ogó
le nieznane, trudno także przytaczać 
tabele informujące o pozycji amery
kańskich mediów w świecie. Zainte
resowany czytelnik powinien skorzy
stać z nich bezpośrednio, odszukując 
dla siebie najistotniejsze informacje. 
Chciałbym jedynie zwrócić uwagę na 
rozdział 12, gdzie omawiany jest 
związek między badaniami a działa
niem i potrzebami amerykańskiego 
systemu komunikowania masowego. 
Autor podkreśla tu dominującą rolę 
Paula Lazarsfelda, który jeszcze w 
czasie swego pobytu w Wiedniu w la
tach trzydziestych zetknął się z bada
niami rynkowymi. Po wyjeździe do 
USA spowodowanym obawą przed na
rastającą falą antysemityzmu, korzy
stając ze stypendium Fundacji Rocke
fellera założył w 1937 roku mały ośro
dek badawczy przy Uniwersytecie 
Newark. Jego pomocnikami byli Frank 
Stanton (wówczas młody badacz z 
sieci telewizyjnej CBS) i Hadley Can-
tril. W 1939 roku jego „Office of Ra
dio Research" przeniesiono na Colum
bia University w Nowym Jorku, a w 
1945 roku przemianowano na Bureau 
of Applied Social Research. Lazarsfeld 
zdołał przyciągnąć do współpracy nie 
tylko Stantona (później wpływowego 
obrońcę telewizji komercjalnej oraz 
zasady „free flow of information"), 
ale także T. W. Adorno (późniejszego 

autora „The Autoritarian Personality" 
i założyciela frankfurckiej szkoły so
cjologicznej). Pracował on również z 
S. Stoufferem (autorem „American 
Soldier"), R. Mertonem (autorem roz
prawy „Mass Persuasion", sfinanso
wanej przez CBS). Z jego inspiracji 
powstało także znane studium 
J. Klappera „The Effects of Mass 
Communication" (1960), finansowane 
przez CBS, a sam autor został dyrek
torem Office of Social Research przy 
CBS. Podobny charakter i źródła fi
nansowania miało studium G. Steinera 
„The People Look at Television" 
(1963) oraz R. Bowera „Television and 
the Public" (1973). Wszystkie one do
starczały konkluzji wygodnych dla te
lewizji komercjalnej i w żadnym razie 
nie kwestionujących założeń ani funk
cjonowania telewizyjnego status quo. 

Bureau of Applied Social Research 
podjęło w latach 1950—1951 duże ba
dania terenowe na Bliskim Wschodzie. 
Ich początkowym celem było ustale
nie metod przeciwdziałania radziec
kim środkom komunikowania, ale 
później D. Lerner (autor pracy „The 
Passing of Traditional Society", 1958) 
zmienił ich ukierunkowanie — nada
jąc im bardziej profil teoretyczny. W 
latach pięćdziesiątych na czoło ame
rykańskich placówek badawczych 
wysunął się The Center for Interna
tional Studies przy Massachusetts In
stitute of Technology (Boston), kie
rowany początkowo przez Daniela 
Lernera (w czasie wojny zdobył on 
doświadczenie zawodowe jako naczel
ny redaktor sekcji wywiadowczej od
działu wojny psychologicznej SHAFF). 
Lerner — m. in. dzięki rozgłosowi 
swej książki — został intelektualnym 
przywódcą amerykańskich badaczy 
zaangażowanych w badaniach nad 
międzynarodowym komunikowaniem 
masowym. W latach sześćdziesiątych, 
korzystając z bardzo silnej pozycji 
USA, powstał w UNESCO „wędrowny 
cyrk" (określenie J. Tunstalla) złożo
ny z kilku amerykańskich badaczy 
lansujących swe badania i poglądy 
w różnych częściach świata. Lerner, 
jak wspomniałem, był intelektual
nym wodzem grupy, Ithiel de Sola 
Pool, znany ze swych jawnie antyko
munistycznych poglądów i związków 
z Departamentem Obrony — komisa
rzem. Wreszcie trzeci uczestnik, 
W. Schramm (Stanford), pełnił funk
cję wędrownego sprzedawcy — lansu-



jąc poglądy Lernera w swych eks
pertyzach. 

Tunstall podkreśla, że w początko
wym okresie działalności UNESCO (po 
części z powodu nieobecności ZSRR, 
który wstąpił do organizacji w 1954 
roku) dominowali Amerykanie. Zwła
szcza za dyrektury Luthera H. Evan-
sa (1953—1958) badania nad komuni
kowaniem prowadzone na rzecz 
UNESCO cechował kult liczb, wskaź
ników, entuzjazm dla pojęcia rozwo
ju. Wówczas na arenie światowej ob
serwujemy gwałtowny wzrost liczby 
niepodległych państw, z których każ
de szukało najlepszych dróg przezwy
ciężenia wielowiekowego zacofania 
i nędzy. Na konferencjach w Bang
koku (1961) dla krajów Azji, w San
tiago (1961) dla Ameryki Południo
wej i w Paryżu (1962) dla Afryki, 
wyraźnie ujawniła się tendencja wy
korzystania środków komunikowania 
pojętych jako czynnik rozwoju ogól
nospołecznego i ekonomicznego. 

W tym właśnie klimacie oczekiwań 
i nadziei powstała książka W. Schram
ma „Mass Media and National Deve
lopment" wydana w 1964 roku w 
dwóch językach (francuskim i angiel
skim) przez UNESCO i Stanford Uni
versity Press. Była to bardzo umie
jętna popularyzacja amerykańskich 
badań wraz z ideologią możliwą do 
zaakceptowania przez szerokie kręgi 
elit władzy krajów III świata. Głów
na teza Schramma głosiła, że środki 
masowe są najważniejszym czynni
kiem przyspieszania wzrostu ekono
micznego i społecznej partycypacji w 
krajach rozwijających się. 

Na zakończenie swego studium da
wał on szereg rekomendacji, nie tyle 
opartych na badaniach empirycznych, 
co raczej na zdrowym rozsądku i lo
gice popularnej. W istocie nie były 
to naukowe dyrektywy, lecz raczej 
rozwinięte stwierdzenie, że rozwój 
mediów jest dobrą rzeczą, gdyż przy
spiesza modernizację (co miał poka
zać Lerner w swym studium o kra
jach Bliskiego Wschodu). Schramm 
określił minimum standardów w dzie
dzinie mediów (10 egzemplarzy gazet 
na 100 mieszkańców, 5 radioodbior
ników, 2 telewizory, 2 miejsca w ki
nie), co nadało jego opracowaniu wy
gląd naukowy i praktyczny. W rzeczy
wistości standardy te były jedynie 
arbitralnymi propozycjami, nie liczą
cymi się z możliwościami i potrzeba
mi krajów rozwijających się, nie do

ceniającymi także rzeczywistych ten
dencji (np. stanowczo za wysoko zo
stał określony poziom nasycenia pra
są, za nisko natomiast — nasycenia 
radioodbiornikami, które już wtedy 
miały największe szanse rozwoju ilo
ściowego). 

Tunstall w swej książce przekony
wająco dowodzi, że bezkrytyczna ak
ceptacja wyników badań amerykań
skich (opartych na określonych za
łożeniach ideologicznych, politycznych 
i konkretnej rzeczywistości kultural
nej) prowadzi w rezultacie tylko do 
wzmocnienia dominacji mediów ame
rykańskich, jeśli są wykorzystane dla 
budowy i usprawniania systemu ko
munikowania masowego w innych 
krajach, zwłaszcza mniej technolo
gicznie rozwiniętych. 

Praca Tunstalla jest ciekawa i do
brze udokumentowana. Mimo to po 
jej lekturze pozostaje uczucie niedo
sytu — autor nie odpowiada na za
sadnicze pytanie związane z ekspor
tem i importem dóbr kulturalnych. 
Jaka jest estetyczna, kulturalna, ideo
logiczna i społeczna wartość tych 
dzieł, które są przedmiotem między
narodowej wymiany? Jakie są cechy, 
które powodują, że pewne dzieła są 
niemal uniwersalnie lubiane, a inne 
odrzucane! Jeśli rzeczywiście — co 
można dowieść — ludzie całego świa
ta czekają na Kojaka, to dlaczego tak 
się dzieje? Czy odgrywa tu rolę wy
łącznie budżet promocyjny? Im wię 
cej pieniędzy włoży się w reklamę 
produktu kulturalnego, tym więcej 
zdobędzie się odbiorców? Czy oddzia
łują też jakieś cechy treści? I jakie? 
Kto pierwszy odkrył wątki kulturowe 
mające uniwersalny oddźwięk? Czy 
rzeczywiście Amerykanie? Czy też 
może oni odnaleźli uniwersalnie 
atrakcyjną formę dla wyrażania wąt 
ków starych jak świat? Wreszcie na 
zakończenie: jeśli na całym świecie 
rozpowszechnia się Coca Cola, to czy 
rzeczywiście jest to przejaw „imperia
lizmu kulturalnego", czy też przy
kład „dzielenia się zdobyczami nowej 
technologii żywienia" (ostatecznie 
jest to przecież tylko napój). Mówiąc 
inaczej, czy rozpowszechnianie pol
skiej wódki to też będzie imperializm? 
Kulturalny? 

Tych kilka pytań muszę pozostawić 
bez odpowiedzi, skoro nie ma odpo
wiedzi w recenzowanej książce. Jedną 
sprawę trzeba jednak podkreślić. Jak
kolwiek Tunstall odrzuca tezę o im-



perializmie kulturowym w jej wersji 
mocnej (Schillera), to czyni tak dla
tego, że po prostu nie rozumie. 
Stwierdzając, że eksport produktów 
amerykańskich jest uzależniony od 
wielu czynników, a nie tylko wynika 
ze spisku producentów, autor uważa, 
że tym samym teza ta jest zbyt pro
sta. W istocie jednak imperialistyczny 
charakter eksportu mediów nie pole
ga na istnieniu konspiracji (choć 
i pewnych związków tego typu nie 
należy nie doceniać), lecz na istnieniu 
tendencji (motywowanej ekonomicznie 
i politycznie) do opanowania rynków 
światowych oraz wykorzystywaniu 
wszelkich istniejących słabości ryn
ków lokalnych, aby narzucać swe pro
dukty, bez względu na negatywne 
konsekwencje dla kraju importera. 
Tylko imperializmem kulturalnym 
można wytłumaczyć uparte lansowa
nie zasady „free flow of information", 
która stanowi jedynie kamuflaż dla 
już dawno zdezaktualizowanej eko
nomicznej zasady „free trade" i „lais-
sez faire", a zarazem walczy z zacie
kłością przeciw wszelkim koncepcjom 
„nowego światowego ładu w dziedzi
nie informacji". Rozważenia tego pro
blemu Tunstall (świadomie lub nie) 
unika. Stąd jego książka ma nieco 
dwuznaczny charakter — ujawnia 
wprawdzie dominację kulturalną, ale 
odrzuca propozycje jej likwidacji. 

Tomasz Goban-Klas 

S Y T U A C J A MEDIÓW 
W A Z J I 

M. V. Des a i : LES POLITIQUES 
DE L A COMMUNICATION EN 
INDE. UNESCO Paris, S. 97. 

Hidetoshi K a t o : LES POLITI
QUES DE L A COMMUNICATION 
A U JAPON. UNESCO, Paris 
(b.r.w.). S. 62. 

Dwie ostatnie pozycje wydawanej przez 
UNESCO serii zasługują na baczniej
szą uwagę. Poprzednie publikacje, do
tyczące krajów europejskich: Irlandii, 
Szwecji, Węgier, Republiki Federalnej 
Niemiec i Jugosławii nie stanowiły 
dla czytelnika polskiego takiej rewe
lacji ze względu na bliższą znajomość 

tematu. Z chwilą gdy obiektem zain
teresowania stają się kraje innych 
kontynentów — obecnie Azji — sytu
acja ulega zmianie. Autorstwo miej
scowych specjalistów pozwala na wy
łowienie cech charakterystycznych dla 
środków komunikowania i uogólnień. 

Cała seria UNESCO ma na celu 
analizę polityki w dziedzinie informa
cji, zarówno oficjalną jak instytucjo
nalną i profesjonalną. Konstrukcyjnie 
opiera się na jednolitym schemacie, 
co ułatwia porównania, jest zwięzła 
i przejrzysta. Niewątpl iwym manka
mentem są natomiast duże opóźnie
nia danych szczegółowych: statystyka 
mediów w aneksach ma kilkuletni po
ślizg, pochodzi głównie z roku 1973, 
rzadko z lat nam bliższych. Nie na
leży więc w serii dopatrywać się źró
dła aktualnych szczegółów, można na
tomiast szukać w niej orientacji w 
procesach i kierunkach rozwoju. Róż
nice między nimi są szczególnie wi
doczne właśnie na przykładzie dwu 
omawianych publikacji. 

M. V. Desai, praktyk i teoretyk z 
Indian Institute of Mass Communica
tion w New Delhi, wprowadza nas w 
tajniki specjalnej sytuacji mediów na 
subkontynencie indyjskim. Szczególna 
jest tu rola tradycji kiełzającej w nie
prawdopodobny w X X wieku sposób 
rozwój nowoczesności przekazu. Dru
gi element, zróżnicowanie etniczne 
i językowe, pogłębia jeszcze trudności 
i decyduje o konieczności posiłkowa
nia się głównie nie masowymi środ
kami komunikowania, lecz nowymi 
ideami w starych formach: radiem 
i telewizją łączoną z teatrem wiej
skim, spektaklem marionetek, muzy
ką ludową, balladą, opowieścią i dys
putą religijną. 

Prasa w Indiach ma długą historię, 
ale nie najlepszą współczesność. Przy 
stałej koncentracji nie może uporać 
się z trudnościami finansowymi, niską 
jakością informacji, brakiem wy
kształcenia dziennikarzy. Brak jej dy
namizmu i umiejętności dostosowania 
się do potrzeb odbiorcy. Indie są też 
zapewne jedynym na świecie krajem, 
w którym generalnie mówi się o jego 
paraliżu postępowym i bierze pod 
uwagę sukcesywne obumieranie. 

Jak wynika z danych w aneksach, 
sytuacja jest rzeczywiście paradoksal
na: na olbrzymim obszarze funkcjo
nuje ponad 72 tysiące tytułów praso
wych o łącznym nakładzie dziennym 
33 min egz., obniżającym się z roku 



na rok. 31% ilości i prawie polowa 
nakładu przypada na 4 metropolie. 
Równocześnie najwyższy nakład 
dziennika o jednym wydaniu sięga za
ledwie 268 tys., co nie może dziwić, 
jeśli egzystują w tym kraju gazety 
wydawane w 20 językach, a pisma 
w 45. 

Tak więc na mapie środków komu
nikowania w Indiach egzystuje wła 
ściwie tylko radio, odbierane dziś 
przez 81% ludności, jedyny masowy 
środek komunikowania w kraju, gdzie 
4/5 mieszkańców żyje na wsi. Ono 
jedno nie musi przełamywać bariery 
analfabetyzmu, ograniczającej prasę, 
i bariery nędzy, która zamyka drogę 
rozwojowi telewizji. Mimo wielkich 
nadziei związanych z eksperymentem 
oświatowym opartym na telewizji sa
telitarnej, mimo ogromnego wysiłku 
i nakładu środków, Indie pozostają 
nadal królestwem radia. 

Druga publikacja z tej serii, pióra 
Hidetoshi Kato, profesora socjologii 
na uniwersytecie Gukushuin w Tokio, 
unaocznia biegunowo różną sytuację 
mediów w Japonii. Niezwykle silna, 
skoncentrowana prasa, radio i tele
wizja dysponująca najwyższą techni
ką, koegzystują zgodnie bez konku
rencji, podając sobie odbiorców z rąk 
do rąk. Dzienników jest zaledwie 120, 
tygodników minimalna liczba bo 50, 
miesięczników 1500. Liczby te są re
zultatem ofensywnej działalności wiel
kiej trójki: Asahi, Mainichi i Yomiuri, 
które dosłownie zmiotły całą niemal 
prasę prowincjonalną, tworząc zjawis
ko tzw. tokionizacji. Każdy z tych ty
tułów sięga 6—7 min egz. jednorazo
wego nakładu, każdy zatrudnia ponad 
10 tys. ludzi, wszystkie mają w dzie
dzinie nakładów niewielką, ale nie
ustanną tendencję wzrostową. Pow
szechność czytelnictwa prasy (1,5 
dziennika na rodzinę) uzupełnia pow
szechność radia i tv, co pozwoliło 
stworzyć bardzo rowiniętą działal
ność edukacyjną. Z faktów polskie
mu czytelnikowi mniej znanych war
to wspomnieć o japońskiej specjal
ności: szczególnym uwrażliwieniu na 
odbiór opinii publicznej, mającym 
wyraz w ankietach comiesięcznych, 
obserwacji reakcji i korygowaniu 
treści zależnie od zdania odbiorców, 
tradycji stałej linii telefonicznej sto
jącej do dyspozycji czytelników, du
żej improwizacji programów i dys
kusji przy użyciu różnych środków 
przekazu. 

Lektura obu — niewielkich prze
cież — publikacji może dać sporo do 
myślenia w zakresie wniosków ogól
niejszych. Podpowiada szanse rozwo
jowe prasy, potwierdza konieczność 
konstruktywnej koegzystencji ze środ
kami audiowizualnymi, sugeruje ko
nieczność wielkiej modernizacji i prze
czy zarazem kasandrycznym proroc
twom o nieuchronnym zmierzchu 
przekazu drukowanego. 

Zofia Lewartowska 

P R A S A Z A G R A N I C Z N A 
W B I B L I O T E K A C H ZSRR 

RIETROSPIEKTIWNYJ SWODNYJ 
U K A Z A T I E L INOSTRANNYCH 
PIERIODICZIESKICH I PRODOŁ-
ŻAJUSZCZICHSIA IZDANIJ, 
IMIEJUSZCZICHSIA W K R U P -
NIEJSZYCH BIBLIOTIEKACH 
SSSR 1750—1965. Jestiestwiennyje 
nauki. Tiechnika. Miedicyna. Siel-
skoje choziajstwo. Izdatielstwo 
„Kniga", t. 2. B-C, Moskwa 1975, 
s. 452+1; t. 3, D-I, Moskwa 1976, 
s. 468+1; t. 4, J -M, Moskwa 1977, 
s. 480. 

Poczynając od roku 1974 zaczęło się 
ukazywać w ZSRR (kontynuowane je
szcze) wielotomowe opracowanie, in
formujące o stanie posiadania najwię
kszych bibliotek radzieckich w zakre
sie zagranicznych periodyków oraz 
wydawnictw ciągłych. Wydanie ma 
charakter retrospektywny, a jego na
kład pozwala przypuszczać, że znaj
dzie się we wszystkich bibliotekach 
naukowych w kraju wydawcy i za 
granicą. Prasoznawców powinien za
interesować materiał dotyczący ma
sowych środków komunikowania. 

Wydanie jest wielobibliotecznym 
informatorem, opracowanym na pod
stawie zbiorczego katalogu kartkowe
go sieci bibliotek specjalnych Aka
demii Nauk ZSRR, przemianowanego 
obecnie na Bibliotekę Nauk Społecz
nych A N ZSRR. Posługiwano się rów
nież istniejącymi zbiorczymi katalo
gami zagranicznych periodyków na
ukowych sporządzonymi przez 
Wszechzwiązkową Bibliotekę Pań
stwową Literatury Zagranicznej; sko
rowidzami zagranicznych wydawnictw 
periodycznych otrzymywanych przez 



Bibliotekę Państwową ZSRR im. Le
nina oraz Bibliotekę Biblio-Naukową 
Uniwersytetu Moskiewskiego; skoro
widzami zagranicznych wydawnictw 
periodycznych z zakresu nauk społe
cznych i techniki, zamówionych przez 
różnego rodzaju instytucje ZSRR na 
rok 1965 (nakładem Państwowej Pu
blicznej Biblioteki Naukowo-Tech
nicznej ZSRR). 

Wielobiblioteczny informator zbior
czy nie uwzględnia: periodyków oraz 
wydawnictw ciągłych resortów, ma
teriałów zjazdów i konferencji, rocz
ników z tytułami określającymi ich 
periodyczność, sprawozdań rocznych 
organizacji i urzędów, czasopism prze
tłumaczonych z rosyjskiego na języki 
obce i z języków obcych na rosyjski 
oraz wydawnictw w językach obcych 
drukowanych na terytorium ZSRR. 

Ogółem w informatorze reprezento
wanych jest sto jedenaście dużych bi
bliotek, w tym naukowe, z czterdzie
stu miast ZSRR. Z tej liczby udział 
poszczególnych miast i ich bibliotek 
przedstawia się następująco: Ałma-
-Ata 4, Apatity 1, Aszchabad 5, Ba
ku 3, Wilno 4, Wolgograd 1, Włady-
wostok 1, Gorki 2, Dniepropietrowsk 
1, Duszanbe 2, Erewan 2, Irkuck 1, 
Kijów 5, Kazań 2, Krasnojarsk 1, K i -
szyniów 3, Leningrad 10, L w ó w 1, 
Moskwa 21, Mińsk 3, Nowosybirsk 1, 
Odessa 2, Perm 1, Pietrozawodsk 2, 
Ryga 5, Rostów n. Donem 1, Saratów 
1, Swierdłowsk 2, Syktywkar 1, Tbi
lisi 4, Taszkent 4, Tallin 2, Tomsk 1, 
Tartu 1, Ułan-Ude 1, Ufa 2, Frunze 
3, Charków 2, Jakuck 1, Jałta 1. 

Podany wykaz liczbowy bibliotek 
w rozmieszczeniu terytorialnym daje 
podstawę do stwierdzenia o ukształ
towaniu się znacznej dysproporcji 
między liczbą dużych bibliotek Mos
kwy i Leningradu a liczbą bibliotek 
stolic pozostałych republik związko
wych. Wskazuje to na utrzymywanie 
się niejako tradycyjnej już przewagi 
Moskwy i Leningradu w tempie roz
woju kulturalnego wśród miast ZSRR. 

W tym miejscu chce się dodatkowo 
zauważyć, że na terenie ZSRR każda 
biblioteka naukowa przynajmniej w 
jakimś stopniu legitymuje się stanem 
posiadania periodyków zagranicznych 
oraz takichże wydawnictw ciągłych. 
Toteż przyjęte przez wydawcę kryte
rium uwzględniania bibliotek w in
formatorze nie wydaje się właściwe. 
Pojęcie duża biblioteka w wielu wy
padkach może stać się z czasem nie

aktualne w stosunku do bibliotek nie 
ujętych w zestawieniu. 

W tym stanie rzeczy wydaje się, 
że kryterium uwzględniania bibliotek 
w informatorze powinno być następu
jące: najpierw publiczne centralne 
(wszechzwiązkowe) biblioteki nauko
we, następnie — naukowe publiczne 
biblioteki narodowe poszczególnych 
republik związkowych, potem biblio
teki uniwersyteckie republik związko
wych i w końcu tzw. inne duże bi
blioteki z uwzględnieniem administra
cyjnego podziału ZSRR. Przy takim 
kryterium dopiero miałoby się pełną 
orientację co do stanu posiadania 
przez wymienione biblioteki zagrani
cznych periodyków oraz wydawnictw 
ciągłych. 

Jeśli chodzi o budowę i układ in
formatora, to godzi się zaznaczyć, że 
każdy jego tom — oprócz obcojęzycz
nego materiału źródłowego podanego 
w układzie alfabetycznym — zawiera 
wykaz bibliotek i przyjętych ich ozna
czeń w skrótach, a nadto, skorowidz 
skrótów nazw wydawnictw i ich zes
połów. Opis poszczególnych pozycji 
materiału źródłowego składa się 
z następujących danych: tytułu, pod
tytułu (w wypadku, gdy tytuł nie in
formuje o treści czasopisma), miejsca 
wydania, roku założenia i ewentual
nego zaprzestania wydawania czaso
pisma, przypisów, wykazu skrótów bi
bliotek posiadających materiał źródło
wy o danym tytule z jednoczesnym 
uwzględnieniem roczników i występu
jącej w ich ramach numeracji. Wy
dania narodów Azji Wschodniej z ty
tułami w jakimkolwiek języku euro
pejskim opisywane są w tym języku, 
przy czym po tytule w oryginale po
dano jego transkrypcję rosyjską i ła
cińską. W wypadku wydań nie po
siadających tytułów w językach euro
pejskich opis podano w transkrypcji 
rosyjskiej i łacińskiej z jednoczesnym 
tłumaczeniem tytułu na język rosyj
ski. Instytuty, zakłady naukowe itp. 
wchodzące w skład struktury uniwer
sytetów ujęto w informatorze jako sa
modzielne instytucje naukowe. 

Ponadto w informatorze zastosowa
no w szerokim zakresie system odsy
łaczy. 

Wydaje się, że charakterystyka 
omawianego informatora byłaby nie
pełna, gdyby pominąć niektóre kwe
stie, powodujące wątpliwości. Otóż, 
patrząc na wydanie jako całość, mo
żna skierować pod adresem wydawcy 



kilka pytań: Czym się kierował wy
łączając z tomu czwartego, jedyną 
notabene, bibliotekę z Dniepropietrow-
ska i to wówczas, gdy figurowała ona 
w tomach poprzednich? Czym należy 
tłumaczyć fakt, że w tomie czwartym, 
jeśli nie ma tu błędu wydawcy, do
konano zmiany przynależności teryto
rialnej Biblioteki Naukowej Uniwer
sytetu Państwowego w Saratowie im. 
Czernyszewskiego, mimo iż biblioteka 
ta w dalszym ciągu znajduje się w 
Saratowie? Dlaczego w skorowidzu 
nazw wydawnictw i ich zespołów nie 
podano stron informatora, na których 
występują tytuły ich wydań? Ten 
brak powoduje, że informator nie jest 

czytelny. I wreszcie, dlaczego kody 
tych samych bibliotek podano w jed
nym tomie i z kolei pominięto w in
nym, na przykład w drugim? 

Oczywiście, podobnych pytań moż
na przytoczyć znacznie więcej , lecz 
i te, które są, nie powinny ujść uwa
gi wydawcy. Tym bardziej, że nie 
ukończone zostało jeszcze całe wyda
nie. Niezależnie jednak od braków, 
wielobiblioteczny informator zbiorczy 
należy uznać za wielce pożyteczne 
opracowanie, zwłaszcza że jak dotych
czas — nie ma wydania lepszego. 

Marian Kowalski 



Noty o polskich nowościach wydawniczych 

• PODSTAWOWE PRAWA I OBOWIĄZKI 
OBYWATELI PRL. Opracowanie zbiorowe 
pod redakcją Adama Ł o p a t k i . PWN, 
Warszawa 1978. S. 346. 

Jakkolwiek w latach 1968—1971 PWN 
parokrotnie wydawało pracę zbiorową pod 
tą samą redakcją naukową i pod tym sa
mym tytułem, omawiana pozycja nie Jest 
wznowieniem, lecz wydaniem pierwszym. 
Jeden z rozdziałów dotyczy „wolności s ło
wa i druku", gdyż takim właśnie termi
nem posługuje się Konstytucja PRL. for
mułując zasadę wolności informacji (na
zywaną także prawem do komunikowania 
lub swobodą głoszenia opinii). Na gruncie 
obowiązującego w Polsce systemu praw
nego „przez wolność słowa i druku rozu
miemy swobodę głoszenia własnych lub 
cudzych poglądów, możliwość zapoznawa
nia się z cudzymi poglądami, a także pa
sywną i aktywną możliwość korzystania 
ze środków informacji publicznej (tzn. do
stęp do prasy, książki, radia czy tele
wizji łącznie ze swobodą zapoznawania się 
z treścią zamieszczanych tam publikacji 
oraz prawa do publikowania w tych środ
kach informacji własnych zdań)" (s. 93). 

Autor omawianego rozdziału — Zdzi
s ław K ę d z i a — wskazuje, że wolność 
słowa i druku ma doniosłe znaczenie w 
procesie realizacji podstawowych zasad 
ustrojowych państwa socjalistycznego, w 
tym praw, wolności i obowiązków oby
watelskich. Wolność słowa i druku jest 
podstawową przesłanką sformułowanego 
w Konstytucji PRL prawa obywateli do 
uczestniczenia w sprawowaniu kontroli 
społecznej, do udziału w konsultacjach 
i dyskusjach nad węz łowymi problemami 
rozwoju kraju. Dzięki masowym środkom 
obywatele współuczestniczą w procesie za
rządzania sprawami państwowymi, a przed
stawiana w mediach „krytyczna ocena 
zjawisk negatywnych... (np. naruszania 
praworządności i zasad współżycia społecz
nego, błędnej polityki w określonych spra
wach, przejawów biurokratyzmu), działa 
niezwykle skutecznie, wywołuje pozytyw
ne reakcje w społeczeństwie" (s. 94). 

Autor przytacza dane statystyczne obra
zujące realizację wolności słowa i druku 
w Polsce Ludowej i omawia podstawy 
prawne istniejących w tej materii ogra
niczeń kładąc nacisk na stwierdzenie, że 
ograniczenia wolności słowa i druku nie 
pociągają za sobą ograniczeń w stosunku 
do krytyki dozwolonej prawem. Intere
sujące jest spostrzeżenie autora, że jak
kolwiek w świet le polskiego ustawodaw
stwa tajemnica zawodu dziennikarskiego 
nie Jest dotychczas objęta szczególną 
ochroną prawną, przecież w praktyce wy

miaru sprawiedliwości jest ona traktowa
na podobnie jak tajemnica zawodowa ad
wokata, lekarza, notariusza lub duchow
nego. 

asn 

В NA KOSZALIŃSKIEJ ANTENIE. 1953— 
1978. Redakcja: Władysław K r ó l , Cze
sław K u r i a ta, Zdzisław W i e l i c z k o . 
KAW, Koszalin 1978. S. 63. 

Początki Rozgłośni Polskiego Radia w 
Koszalinie były bardzo skromne: w 1953, 
w trzy lata po utworzeniu województwa 
koszalińskiego, powstała Ekspozytura PR 
z kilkunastoma minutami programu dzien
nego, transmitowanego przez radiofonię 
przewodową. Status rozgłośni uzyskała w 
1956. 

W publikacji z okazji 25-lecia Włady
sław K r ó l („Rozgłośnia, region i kraj") 
pisze o historii PR na Pomorzu Środko
wym (w 1968 przekroczono 100 godzin ro
cznego udziału w programach ogólnopol
skich, obecnie — średnio dziennie ponad 
2 godz. programu lokalnego i ok. 40 min. 
ogólnopolskiego), Zenon S u s z y c k i trak
tuje o stylu pracy („Z historii radia na 
żywo"), Czesław K u r i a t a i Barba
ra G o ł e m b i e w s k a - T e r e s z k i e -
w i с z — o literaturze, sztuce i muzyce 
na koszalińskiej antenie, Ewa W o ł o s e-
w i с z — o działalności interwencyjnej, 
a Bogdan Z o 11 а к o pracy Redakcji Te
lewizyjnej przy Rozgłośni (od kwietnia 
1963, z początku — punkt konsultacyjny 
i Redakcja Terenowa DTV). 

Bezpretensjonalne charakterystyki i ka
rykatury dziennikarzy pracujących obec
nie w Rozgłośni (21 osób) oraz wykaz 
wszystkich pracowników w latach 1953— 
1978 dopełniają całości. 

uw 

O O NOWY ŁAD MIĘDZYNARODOWY. 
Raport dla Klubu Rzymskiego. Praca zbio
rowa pod kierownictwem naukowym Jana 
T i n b e r g e n a. Państwowe Wydawnic
two Ekonomiczne, Warszawa 1978. S. 336. 

Praca jest trzecim raportem dla Klubu 
Rzymskiego. Jest to globalna prognoza 
obrazu przyszłego świata, przede wszyst
kim zaś wskazano na drogi 1 możliwości 
niezbędnego oddziaływania na kształtowa
nie rozwoju społeczno-gospodarczego 
w skali międzynarodowej. 

W ramach części II dotyczącej struktu
ry nowego ładu międzynarodowego, inicjo
wania procesu planowanych zmian i ste
rowania tym procesem autorzy uwzględ-



nili rolę opinii publicznej w krajach roz
winiętych, wytyczyli zadania na przyszłość 
i wskazali na potrzebę reformy systemu 
informacji (s. 160—164). 

Możliwość wprowadzenia w życie kon
cepcji nowej struktury władzy mogłaby 
w społeczeństwach demokratycznych po
ciągnąć za sobą konieczność przyjęcia ta
kich idei przez szerokie kręgi opinii pu
blicznej. Niezmiernie ważne jest przeto — 
piszą autorzy raportu — znalezienie no
wych sposobów i środków stworzenia 
w krajach rozwiniętych kontaktów między 
formalnymi i nieformalnymi grupami „za
angażowanych" obywateli, naukowców 
i polityków oraz utrzymywanie stałego 
dialogu i dyskusji w obrębie tych grup 
i między nimi na temat potrzeby znalezie
nia i przyjęcia nowego podejścia do coraz 
bardziej wspólnych problemów. Rządy 
krajów rozwiniętych nie mogą się zasła
niać opinią publiczną dla usprawiedliwia
nia przy stołach negocjacyjnych świata 
swej niechęci do przyjęcia zmian struk
turalnych. Opinia publiczna — zdaniem 
J. Tinbergena i innych ekspertów — nie 
jest jakimś zjawiskiem sui generis, lecz 
jest po części wynikiem polityki, a prak
tycy nie mogą się kryć za czymś, co sa
mi stworzyli. 

Autorzy raportu zajmują stanowisko, że 
opinia publiczna w aspekcie międzynaro
dowym istnieje w „liczbie mnogiej". Ana
logiczne grupy, pełniące podobne role 
i funkcje w różnych społeczeństwach, 
znacznie szybciej uświadamiają sobie swo
ją pozycję, swoje taktyki i działania, niż 
to było jeszcze dwadzieścia lat temu. Naj
różniejsze grupy, zarówno związane z pro
cesami produkcji, jak i inne związane z ni
mi (studenci, związki zawodowe, naukow
cy) z „trzeciego świata" i z krajów roz
winiętych powinny połączyć siły w swym 
dążeniu do ukształtowania opinii publicz
nej i politycznej. 

Podkreśla się, że trzeba sobie również 
zdawać sprawę z tego, iż rozpowszechnia
nie informacji w skali międzynarodowej 
było od dawna przedmiotem praktyk dys
kryminacyjnych. Dopływ informacji 
z „trzeciego świata" do krajów rozwinię
tych jest kontrolowany przez grupę za
chodnich agencji prasowych. Informacje 
się kupuje i sprzedaje na wysoce oligopo-
licznym rynku. Są one przedmiotem róż
nych machinacji i mogą być — i są — 
używane jako narzędzie utrwalania uprze
dzeń, ignorancji i obojętności. Służą ra
czej do utrwalania systemów niż do ich 
przekształcania. Autorzy raportu stanowczo 
stwierdzają, że opinia publiczna w krajach 
rozwiniętych nie będzie miała dopóty rze
czywistego dostępu do pełnych informacji 
na temat „trzeciego świata", jego żądań, 
aspiracji i potrzeb, dopóki systemy infor
macji i komunikacji nie zostaną uwolnione 
od charakterystycznego dla nich dążenia 
do sensacji i przedstawiania wiadomości 
metodami dyktowanymi względami konku
rencji oraz dopóki nie zostaną uwolnione 
od przesądów etnocentrycznych. 

J. Tinbergen i inni eksperci uważają, że 
rozszerzenie informacji należy uważać za 
istotny czynnik w próbach stworzenia no
wego ładu międzynarodowego i w tym 
sensie monopolistyczne i dyskryminacyjne 
praktyki związane z obecnymi metodami 
rozpowszechniania informacji muszą być 
uważane za jedną z najgorszych, choć sub
telną cechę charakterystyczną dla obecne
go systemu. Zmiany powinny pójść w kie
runku stworzenia centrum informacyjnego 
„trzeciego świata", które by służyło spe

cjalnie jego potrzebom i ułatwiało rozpo
wszechnianie informacji o nim — tak 
w krajach rozwiniętych, jak w krajach 
rozwijających się. 

Raport wskazuje także na duże pole do 
szerszej współpracy między agencjami pra
sowymi krajów „trzeciego świata". Po
winno się pełniej wykorzystywać istnieją
ce dwustronne porozumienia i wymianę 
multilateralną, a w razie potrzeby tworzyć 
nowe ich formy. 
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• Stefan M a c i e j e w s k i : SZLACHET
NI PASJONACI. Pojezierze, Olsztyn 1978. 
S. 271. 

Zbiór szkiców popularnonaukowych po
święcił autor ludziom, którzy żyli i praco
wali na Podlasiu, a dzieła ich mają nie
przemijającą wartość dla kultury polskiej. 
Pisze więc o działalności przyrodnika ks. 
Krzysztofa Kluka (1739—1796), działaczy 
społecznych i gospodarczych, jak byśmy 
dziś powiedzieli: Anny Jabłonowskiej 
(1728—1800), Ludwika Paca (1780—1835) i Ka
rola Brzostowskiego (1794—1854), Ignacego 
Prądzyńskiego (1792—1850) generała i twór
cy Kanału Augustowskiego, Aleksandra 
Połujańskiego (1814—1866), autora „Wędró
wek po guberni augustowskiej w celu na
ukowym odbytych", redaktora Rocznika 
Leśniczego i Gońca Leśnego i Wiejskiego. 

Historyka prasy zainteresują szczegól
nie dwa ostatnie szkice: o Glogerze i Chęt-
niku. Zygmunt G l o g e r (1845—1910), 
znany ogólnie jako autor pionierskiej 
„Geografii historycznej ziem dawnej Pol
ski" i niezastąpionej do dziś „Encyklope
dii staropolskiej ilustrowanej", był dla 
współczesnych popularnym i cenionym 
dziennikarzem, o którego artykuły publi
cystyczne i reportaże, korespondencje, fe
lietony, noty i szkice zabiegali wydawcy. 
Najczęściej publikował w Tygodniku Ilu
strowanym, ale pisał i w Kłosach, Kronice 
Rodzinnej, Gazecie Rolniczej, Bibliotece 
Warszawskiej, Zorzy, Wędrowcu, Przeglą
dzie Polskim, Wieńcu i in. Większość pro
blemów poruszanych w prasie przez Glo
gera jest ciągle aktualna (troska o zabyt
ki, ochrona środowiska naturalnego, spra
wa dziedzictwa kulturalnego). 

Również etnograf Adam С h ę t n i к 
(1885—1967), twórca pierwszego w Polsce 
muzeum na wolnym powietrzu (w Nowo
grodzie nad Narwią), rozpoczynał od pra
cy dziennikarskiej w Zorzy, Ziemi, Gwiazd
ce. Od 1912 był wydawcą pisma dla mło
dzieży wiejskiej Drużyna. W okresie ple
biscytu na Warmii i Mazurach wydawał 
Gościa Puszczańskiego (1919—1922) i Gońca 
Pogranicznego (1920—1924). 
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• Józef M ą d r y : KULTURA JAKO IN
STRUMENT POLITYKI ZAGRANICZNEJ 
RFN 1849—1975. Śląski Instytut Naukowy, 
Wydawnictwo „SIąsk" 1978. S. 275. 

Książka składa się z dwóch części. 
W pierwszej autor omówił dzieje (cofając 
się do przedednia I wojny światowej) , roz
wój i koncepcje programowo-organizacyj
ne współpracy kulturalnej RFN (i jej 
poprzedniczek — Republiki Weimarskiej 
oraz III Rzeszy) z zagranicą. Gros uwagi 
poświęcił jednak nowemu programowi 
i modelowi organizacyjnemu, wiążąc je 
słusznie z powstaniem koalicji SDP/FDP 
jesienią 1969. 



Część druga zawiera charakterystykę 
instytucji wykonawczych i ocenę realizacji 
współpracy kulturalnej z zagranicą. M. in. 
przedstawiono rzeczowo Federalny Urząd 
Prasy (w oryg. Pracy — błąd na s. 113 nie 
wychwycony w erracie) i Informacji, do 
którego należy zagraniczna działalność pro
pagandowa; Inter Nationes — instytucję 
zajmującą się m. in. rozpowszechnianiem 
publikacji (także periodycznych) o RFN 
i kontaktach z pracownikami masowych 
środków komunikowania w różnych kra
jach; bardzo zwięźle, na 2,5 stronach za
rysowano rolę radia, filmu, prasy i tv. 
szerzej ujął to zagadnienie artykuł autora 
w zeszytach Prasoznawczych nr 71. 

Tekst książki wzbogacją tabele i mapy. 
Aparat naukowy jest bardzo rzetelny. 
Przypisy zajmują aż 23 strony, źródła i l i
teratura 12 stron petitowego składu. Ca
łość zamykają: indeks nazwisk oraz stresz
czenia w rosyjskim, angielskim i niemiec
kim. 
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• Zdzisław M o r a w s k i : W A T Y K A N 
Z D A L E K A I Z BLISKA. „Książka i Wie
dza", Warszawa 1978. S. 336. z 23 ilustra
cjami i planem Watykanu. 

Część sporego rozdziału zatytułowane
go: „Watykan — państwo bez granic" po
święcił znany dziennikarz, b. korespondent 
PAP i Życia Warszawy w Rzymie w la
tach 1968—1974, stosunkowi Watykanu do 
prasy i masowych środków przekazu 
(s. 209—226). Potrzebę propagandy pod tym 
względem odczuto już za czasów papieża 
Piusa IX i z okazji obrony państwa ko

ścielnego. Wtedy założono w r. 1861 własny 
dziennik Osservatore Romano, którego nie
dzielne wydanie ilustrowane nosi oddzielną 
nazwę Osservatore delia Domenica i któ
rego naczelny redaktor oraz jego zastępca 
są mianowani przez kardynała — sekreta
rza stanu, a dziennik drukuje się w świet
nie wyposażonej drukarni watykańskiej . 
Do charakterystyki zawartości i metody 
redagowania tego dziennika warto dodać, 
że nie jest to mimo wszystko oficjalny or
gan Stolicy Apostolskiej. Są nim natomiast 
Acta Apostolicae Sedis (AAS), biuletyn 
urzędowy wydawany dwadzieścia razy 
rocznie od r. 1909 w miejsce Acta Sanctae 
Sedis (załóż. 1865). Radio watykańskie pro
wadzą i obsługują jezuici. Tygodniowe 
wydania specjalne Osservatore Romano 
ukazują się w językach: francuskim, an
gielskim, hiszpańskim, portugalskim i nie
mieckim. Kongregacja Ewangelizacji Na
rodów i Krzewienia Wiary posiada własną 
agencję prasową Fides i wydaje periody
czne biuletyny o stanie misji katolickich 
w świecie. 

Na ogół działalność propagandowo-in-
formacyjna nie stoi za Spiżową Bramą na 
wysokości zadań w skali globalnej. Nie
wiele dowiadujemy się o Papieskiej Komi
sji Środków Społecznego Przekazu (z Po
lakiem na czele) i o tzw. Watykańskiej 
Sali Prasowej, znajdujemy natomiast cha
rakterystykę długoletniego rzecznika pra
sowego Stolicy Apostolskiej prof. F. Ales-
sandriniego, dalej jest mowa o trudno
ściach tamtejszej służby informacyjnej 
dziennikarzy, o niektórych oryginalnych 
typach korespondentów przy Watykanie, 
a wszystko to okraszone anegdotami. 
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Noty o wydawnictwach zagranicznych 

• MEDIENFORSCHUNG IN OSTERREICH. 
Praca zbiorowa pod red. Hansa Heinza 
F a b r i s a , z przedmową ministra dr 
Herty F i r n b e r g . Springer Verlag, 
Wien, New York 1974. S. 173. 

Książka ta jest wydawnictwem au
striackiego Ministerstwa do spraw Nauki 
i Badań. Poszczególne opracowania: Hans 
H. F a b г i s : Piina potrzeba badań nad 
mediami; Przyczynek do aktualnego stanu 
badań nad masowym komunikowaniem; 
Przyczynek do badań z zakresu nauk spo
łecznych i masowego komunikowania 
w Austrii; Inwentaryzacja i katalog pro
blemów — wyniki wstępnych ustaleń 
(wszystkie te artykuły napisał ten sam 
autor) ; Arno T a u s c h : Oceny statysty
czne ; Hans H. F a b r i s : Wyniki ankiet 
pisemnych ; Diemut G r a f , Albrecht 
К o n e с n y : Modele alternatywne koope
racji i koordynacji — wyniki wtórnych 
ustaleń ; Benno S i g n i t z e r , Hans 
H. F a b r i s : Organizacja badań nad ma
sowym komunikowaniem ; Viktor E r-
g e r t : Stan badań nad mediami poza Au
strią ; Richard B a m b e r g e r : Badania 
nad czytelnictwem książek. W dodatku 
umieszczono sprawozdania z rozmów 
z ekspertami, wykaz instytucji prowadzą
cych badania empiryczne oraz ich adresy. 

Omawiana praca jest niewątpliwie so

lidnym źródłem wiedzy na temat stanu 
badań u naszego bliskiego sąsiada — Au
strii. 

Autorzy to z wykształcenia absolwenci 
wydziałów dziennikarstwa, z tym, że 
V. Ergert jest obecnie kierownikiem 
Ośrodka Badań nad Mass Media przy Au
striackim Radiu, a R. Bamberger jest dy
rektorem Instytutu Badań nad Literaturą 
Młodzieżową i Czytelnictwem. 

Trudno tu referować podane w tekstach 
informacje o stanie badań nad masowym 
komunikowaniem w Austrii, ponieważ 
obecnie są już one zapewne spóźnione 
(z przed dwóch, trzech lat). Dziwi nato
miast bardzo fakt, że w artykule omawia
jącym zagraniczne ośrodki badań nad ma
sowym komunikowaniem pominięto w ogó
le Polskę (i inne kraje socjalistyczne), 
a informacje o poszczególnych krajach za
chodnich są również niekompletne. Jak na 
wydawnictwo Ministerstwa do spraw Na
uki i Badań jest to uchybienie rażące. 
Tymczasem austriaccy prasoznawcy mają 
całkiem niezłą bazę badawczą — 18 insty
tutów i ośrodków uczelnianych i innych 
prowadzi różne wycinkowe badania. Nie
stety nie były one (w okresie uwzględnio
nym w książce) skoordynowane — stąd też 
możliwości pogłębionych studiów nie mo
gły być wykorzystane. 

rd 

9 — Zeszyty Prasoznawcze 



• Ariel D o r f m a n, Armand M a t t e 
l a r t : HOW TO READ DONALD DUCK, 
imperialist Ideology in the Disney Comic. 
International General, New York 1975. 
S. 112. 

Książka t a m a interesującą historię: 
w y d a n a p o r a z p i e r w s z y w C h i l e , b a r b a 
rzyńsko p a l o n a p o dojściu do władzy P i -
n o c h e t a i w r e s z c i e w y d a n a w w e r s j i a n 
g i e l s k i e j w U S A (chociaż w y d r u k o w a n a 
w W . B r y t a n i i ) s t a n o w i o s o b l i w y przykład 
„ l e w i c o w e j " k r y t y k i komiksów d i s n e y o w -
s k i c h . A u t o r z y d o b r z e są o b z n a j o m i e n i z l i 
teraturą i d e o l o g i c z n e g o n u r t u k r y t y k i m a 
s o w e g o k o m u n i k o w a n i a w U S A . Z a s t o s o 
w a n e p r z e z n i c h a n a l i z y wykazują n i e z b i 
c i e , że g d y „obnaży s ię" i d e o l o g i c z n i e p o 
szczególne k o m i k s y , z n a j d z i e się t u u c i e c z 
kę o d k a p i t a l i s t y c z n e g o społeczeństwa, 
w świat f a n t a z j i , g loryf ikację z a b a w y , a b y 
przemilczać kapitalistyczną rzeczywistość, 
lekceważenie h i s t o r i i , poniżanie l u d z i 
z kra jów t r z e c i e g o świata, ośmieszanie l u 
d z i l e w i c y społecznej i t d . i t d . T a k i e są 
k o n k l u z j e autorów, u z a s a d n i o n e c y t a t a m i , 
p o d b u d o w a n e ogólną wiedzą o f u n k c j i 
i d e o l o g i c z n e j środków m a s o w e g o k o m u n i 
k o w a n i a , zwłaszcza w U S A . 

C z y t a się t e n esej z przyjemnością, a l e 
t a k naprawdę a n a l i z y autorów są b a r d z o 
j e d n o s t r o n n e i n i e mają właśc iwie c h a r a k 
t e r u n a u k o w e g o . Wyłania się b o w i e m c i e 

k a w y p r o b l e m m e t o d o l o g i c z n y : jeśl i k o 
m i k s y z K a c z o r e m D o n a l d e m p o t r a k t u j e 
m y w t a k i sposób, j a k p i e r w s z e s t r o n y 
dz ienników z p u b l i k a c j a m i p o l i t y c z n y m i — 
to n a t u r a l n i e m o ż e m y zastosować taką 
analizę treści, która w y k r y j e i d e o l o g i c z n e 
treści o c h a r a k t e r z e usprawiedl iwia jącym 
ustrój k a p i t a l i s t y c z n y . T y l k o że w a r u n 
k i e m p o p r a w n e j n a u k o w o a n a l i z y treści 
m u s i być u c h w y c e n i e swoistości t ego 
g a t u n k u , z n a t u r y r z e c z y , d z i e c i i d o 
rośli h i s t o r y j k i o D o n a l d z i e traktują 
j a k o b a j k i , j a k o świat n i e r e a l n y 
i ża r tob l iwy. I bez wzg lędu n a to , c z y 
a u t o r z y t y c h h i s t o r y j e k mają t a k i e c z y 
i n n e osob i s t e poglądy społeczno-pol i tycz
ne — u k r y t e w d a n y c h s c e n k a c h , żartach 
c z y p r z y g o d a c h — w i d z c z y c z y t e l n i k b a 
w i się samą tą akcją, g a g a m i , pomysłami , 
zaskakującymi s y t u a c j a m i . W świadomo
ści o d b i o r c y i n t e n c j o n a l n a w a r s t w a i d e o 
l o g i c z n a — jeśl i n a w e t i s t n i e j e — n i e j e s t 
d o s t r z e g a n a , ponieważ d o t ego g a t u n k u n i e 
przywiązuje się t a k i e g o z n a c z e n i a , j a k d o 
urzędowych komunikatów, „wstępnia
k ó w " , j a k d o d e m e n t i c z y oświadczeń 
rzeczników p r a s o w y c h . A u t o r z y właśnie 
n i e doceniają tej swoistości g a t u n k u i w o 
bec tego n i e są w s t a n i e s tworzyć odręb
ne j s t r a t e g i i a n a l i z y treści. Stąd też 
u p r o s z c z e n i a i naiwności kreujące K a c z o 
r a D o n a l d a n a „ imper ia l is tę" . 

rd 



W С Z A S О P I S M A C H 

Publizistik 
I półrocze 1978 * 

Coś się zmieniło na lepsze w (nie) 
regularności wydawania zachodnionie-
mieckiego kwartalnika: w pierwszym 
numerze Zeszytów z r. b. może się 
ukazać omówienie poprzedniego pół
rocza. Obejmuje ono wprawdzie jeden 
zeszyt podwójny Publizistik, ale na
stępny mam już na biurku. Może 
i czwarty zdąży jeszcze w roku kalen
darzowym ? 

Spory o metodę analizy zawartości 
wydają się odżywać, wciągając przed
stawicieli coraz to dalszych profesji. 
Omawiany zeszyt otwiera Ingunde 
F ü h l a u, stawiając pytanie: „Czy 
analiza treści bada rzeczywiście treś
ci?" Zgodnie z intencją autorki t łu
maczę „Inhaltsanalyse" jako „analizę 
treści", gdyż podejmuje ona próbę 
ustalenia relacji między taką analizą 
a znaczeniem (Bedeutung). 

Autorka jest asystentką lingwistyki 
romańskiej Wyższej Szkoły Pedago
gicznej w Berlinie (Zach.) i nic nie 
wskazuje, by dysponowała ciekawszy
mi doświadczeniami empirycznymi w 
dziedzinie stosowania metody. (Spra
wozdanie, które z współautorką po
mieściła w numerze 4. Publizistik z 
r. 1977 było tak nieciekawe, że je po
minąłem w poprzednim omówieniu 
czasopisma.) Dlatego wiele — lecz nie 
wszystko — wypadnie jej darować. 
Nie brak zresztą w rozprawie, na 
szczęście, także pewnych inspiracji. 

Mamy chyba z głowy w naszej na
uce przedawnione spory „pozytywi-

* Publizistik, 23. Jahrgang. Heft 1—2. S. 
184+VIII. 

styczne" o miejsce nauk społecznych 
„między przyrodniczymi i humanisty
cznymi"; autorce nadal obca wydaje 
się jakakolwiek myśl o integracji dy
scyplin. Istotniejsze natomiast jest 
wskazanie na przedmiot analizy za
wartości, którym ma być: wypowiedź 
polityczna (Kaplan), znak (Janis), wy
rażona zawartość komunikatu (Berel-
son), wiadomość (Holsti), tekst (Krip
pendorff), wypowiedź (Wersig) lub 
symbole (Deichsel). Wiem z doświad
czenia, że listę dałoby się rozbudo
wać. Chwalebne zatem zadanie do-
określenia analizy zawartości (lub 
uściślenia przytoczonych — i innych — 
pojęć) stawia I. Fühlau przed semio
tyką, i l ingwistyką jako częścią pierw
szej. Cóż jednak z tego, skoro na sa
mym wstępie rozczarowuje twierdze
niem, jakoby w lingwistyce właśnie 
zarysowywał się pozytywistyczny spór 
o zakres dyscypliny? 

Ale do rzeczy, bo do niej przecho
dzi też autorka. Słusznie za punkt 
węzłowy dyskusji o metodzie uważa 
pytanie o podejście i lościowe i jakoś
ciowe. Sama — za Kapłanem — przy
porządkowuje analizę treści „seman
tyce statystycznej", która ustala treści 
kwantytatywnie. Święta racja, że w 
większości analiz nie przestrzega się 
takich kardynalnych wymogów, jak 
weryfikacja wiarygodności — sam to 
empirycznie ustalałem na naszym po
dwórku. Dlaczego jednak — i jak — 
te stwierdzenia mają stanowić po
most do podjęcia postulatu Kracauera 
(a za nim — uczniów „szkoły frank
furckiej"), by łącząc analizę ilościową 
z jakościową przesunąć punkt ciężko
ści na podejście jakościowe? Rozumo
wanie Kracauera (i jego „następców") 
jest dla mnie jasne, rozumowanie 
I. Fühlau — nie. Przy tym przeciw
stawia Kracauera Berelsonowi, cho
ciaż obaj panowie pisali o różnych 
rzeczach (różnych podejściach, zasto
sowaniach praktycznych metody). 

Dalej autorka wyprowadza „trady-



cję Lasswellowską" (inclusive Berei
sen) z behawiorystycznej teorii znaku 
Morrisa (1938), rozróżniającej „skład
nię, semantykę i pragmatykę" — co 
dopiero „pozwoliło zdefiniować anali
zę treści jako 'semantykę statystycz
ną' w sensie pozytywistycznym". Se
mantyka nie jest tu jednak nauką 
o znaczeniach, lecz należy ją rozu
mieć — skrótowo rzecz ujmując — ja
ko teorię określenia, nazwy (Bezeich
nung). Facit tej części wywodu: „Le
ży jak na dłoni, by jako informację 
o „znaczeniu" akceptować tylko to, 
co jest przystępne bezpośredniej ob
serwacji i tym samym zawęzić zain
teresowania (analityków treści — 
wtręt mój, PD) do semantyki nazwy." 
Pod tym się podpisuję bez zastrze
żeń. 

Ciekawsze jednak dopiero nas cze
ka. Fühlau pisze: „Czy tym samym 
zadość uczyniono fenomenowi komu
nikowania, to nie należy tu do rze
czy. Że przez to jednak każda analiza 
treści pozbawiona jest s ensu , co do 
tego nie ma wątpliwości. Przy anali
zach treści nigdy nie może chodzić 
o możl iwie adekwatny opis zjawisk, 
o których się komunikuje (...), lecz 
wyłącznie o uchwycenie rodzaju i spo
sobu, jak się o n i c h komunikuje." 
Oczywiście, chodzi także o to — i o 
jeszcze parę spraw, mianowicie kto, 
eo , kiedy itd. komunikuje. Ale o lym 
autorka zdaje się nie wiedzieć, cho
ciaż analiza zawartości przyzwoicie 
się w tym zakresie sprawdziła. 

Wracając do sprawy, która Ingun-
dę Fühlau (i nas niejednokrotnie też) 
szczególnie interesuje: jak uchwycić 
treści, akceptując „zawsze obciążone 
subiektywizmem znaczenie" — jedno
cześnie dopiero poszukując „obiektyw
nej cząstki" znaczenia, co dla inter
pretacji ma (oczywiście) być istotne? 
Próbowaliśmy (tzn. polscy i inni mar
ksistowscy prasoznawcy) odpowiedzieć 
na to, wskazując na decydujące zna
czenie kryteriów wartości przy inter
pretacji. Czy jest to zrozumiałe dla 
osób wciąż jeszcze toczących przedaw
nione, a przynajmniej nie decydujące 
spory „pozytywistyczne"?' Pytanie re
toryczne. 

„Każda analiza, która w ogóle chce 
coś stwierdzać o treściach, nie może 
się ograniczyć do prostego opisu se
mantycznego. Nie da się zaprzeczyć, 
że interpretacja niektórych tekstów 
wymaga bogatszych przesłanek, niż in
nych, jeżeli do (ich — wtręt mój, PD) 

zrozumienia niezbędna jest większa 
i lepsza znajomość warunków komu
nikowania. Jednakże ż a d n e j analizy 
nie można przeprowadzać b e z prze
słanek (voraussetzungsfrei), nie po
gwałcając przy tym symbolicznego 
materiału i nie lekceważąc jego isto
ty" — konkluduje autorka. Tu właśnie 
tkwi jedna z podstawowych przesła
nek poprawnego przeprowadzenia każ
dej analizy zawartości: znajomość tak 
ogólnych, jak i szczególnych warun
ków komunikowania. Nie każdy, nie 
każdą i nie zawsze może wykonać 
analizę. 

Na końcu I. Fühlau jakby się wy
cofuje, sugerując przydatność now
szych opracowań lingwistycznych dla 
analiz treści. Tu znów zgoda; szkoda, 
że nie wskazała tych prac, o których 
myślała. 

Do artykułu dyrektorki Instytutu 
Demoskopu w Allensbach u, prof. El i 
sabeth N o e l l e - N e u m a n n , odsy
łam wszystkich zainteresowanych ba
daniem opinii. Przedstawia ona „me
todologiczne zastosowanie teorii 'spi
rali milczenia' " — własnej koncepcji 
wypracowanej podczas badań opinii 
w okresach wyborów parlamentar
nych. Weryfikacja narzędzia badaw
czego sprowadza się do następujących 
tez: 1. Bardziej dokładne są pomiary, 
stwierdzające poglądy recypienta 
o klimacie opinii i jego dalszym roz
woju, niż pytanie o własne zdanie 
recypienta. 2. Gotowość do uczestni
czenia — w różnych okolicznościach — 
w rozmowie na jakiś temat oznacza 
stopień pewności, że recypient stoi po 
stronie 'wygrywającej'. 3. Pomiar po
laryzacji zwolenników przeciwstaw
nych stanowisk ukazuje proces two
rzenia się dwóch obozów, których 
członkowie unikają przeciwnego i s łu
chają tylko ludzi z własnego obozu. 
Tym samym ulega zaburzeniu obraz 
quasistatystyczny. Autorka wyczerpu
jąco argumentuje swe wnioski. 

Udo M. K r ü g e r przeprowadził 
analizę nastawienia czołowych gazet 
podczas wyborów parlamentarnych w 
RFN w 1976 r. Zawartość Frankfur
ter Allgemeine, Frankfurter Rund
schau, Süddeutsche Zeitung i Die Welt 
jasno wykazała ich mniej lub bar
dziej akcentowany profil partyjnopo-
lityczny. Pod względem metodologicz
nym studium nie nasuwa poważniej
szych wątpliwości (okres od 1 lipca 
do 8 października 1976, ustalono 80% 
zgodności kodowanych istotnych jed-



nostek); niejasne jest tylko, czemu z 
analizy wyłączono samodzielne zdję
cia, grafiki i statystyki. Analizie pod
dano prorządowe bądź proopozycyjne 
ważne wydarzenia polityczne, wskaza
nia konkretnych partii i ich ocenę (w 
trendzie czasowym), wskazania i oce
nę konkretnych polityków oraz par
tyjnych sloganów wyborczych. Wyniki 
wykazały (nie po raz pierwszy), że 
prawicowa opozycja miała korzystniej
szy obraz prasowy niż koalicja socjal-
liberalna: FAZ była negatywna wo
bec SPD, neutralna wobec FDP, po
zytywna wobec bloku chadecji; pozy
tywna tak wobec programu rządu, jak 
i opozycji; neutralna wobec Schmidta 
jako kandydata na kanclerza, pozy
tywna wobec Kohla. Frankfurter 
Rundschau negatywna wobec SPD, 
neutralna wobec pozostałych partii; 
negatywna wobec rządu, pozytywna 
wobec opozycji; negatywna wobec obu 
kandydatów na kanclerza: Süddeut
sche Zeitung negatywna wobec SPD, 
pozytywna wobec FDP, neutralna 
wobec CDU i pozytywna wobec CSU; 
pozytywnie nastawiona tak do obu 
programów, jak i kandydatów kon
kurujących bloków. Die Welt oczywiś
cie negatywna wobec partii socjalli-
beralnych, pozytywna wobec chadec
kich; negatywna wobec obu progra
m ó w i Schmidta, pozytywnie nasta

wiona do kandydatury Kohla. Stu
dium to jest dobrym materiałem dla 
rozproszenia niejednej wątpliwości 
wysuniętej w pierwszym z omawia
nych artykułów. 

Walter J. S c h ü t z publikuje ko
lejny materiał o nasyceniu gazetami 
poszczególnych rejonów RFN, ilustro
wany przejrzystą wielobarwną mapą. 
Dowiadujemy się m. in., że w 45°/o 
powiatów zamieszkałych przez trzecią 
część obywateli RFN jest rozpow
szechniana tylko jedna gazeta. 

Hans-Wolfang R o t h przedstawia 
rozwój powojennej prasy francuskiej. 
Statystyka wykazuje charakterystycz
ny wzrost znaczenia prasy regionalnej 
przy kryzysie wśród gazet paryskich. 

Hans K r o n b e r g e r na podstawie 
źródeł archiwalnych i prasowych oba
la rozpowszechnioną anegdotę, jakoby 
podczas rewolucji listopadowej 1918 
w Wiedniu E. E. Kisch na czele Czer
wonej Gwardii zajął redakcję Neue 
Freie Presse. 

Wśród recenzji znajdujemy drugie 
w dziejach Publizistik omówienie pol
skiej książki — M. Mroczki „Związek 
Obrony Kresów Zachodnich 1921— 
1934". Tym razem obok nazwiska re
cenzenta znalazła się właśc iwa pisow
nia miejscowości: Gdańsk-Wrzeszcz. 

Paweł Dubiel 



A r t y k u ł y z czasopism kra jowych 

• Jerzv M . N o w a k : E U R O P E J S K A 
WSPÓŁPRACA W D Z I E D Z I N A C H H U M A 
N I T A R N Y C H . Debata Belgradzka. Sprawy 
Międzynarodowe 1978, nr 6. S. 67—86. 

Autor wchodził w skład delegacji pol
skiej b iorącej udział w spotkaniu belgradz
k i m p o d s u m o w u j ą c y m okres dwóch lat. 
j a k i up łyną ł od podpisania A k t u Końco
wego K B W E . Ar tyku ł obejmuje wspó łp ra 
cę europe jską w takich dziedzinach jak: 
kul tura , oświa ta , informacja i kontakty 
między ludźmi. 

W dziedzinie informacji dał się zauwa
żyć pos tęp w rozwiązywaniu n i e k t ó r y c h 
spraw (współpraca radiowo-telewizyjna). 
Po stronie n e g a t y w ó w J. M. Nowak wy
mienia brak pos tępu w stopniowym roz
wiązywaniu zagadnień odpowiedzialności 
za in formację i eliminowanie patologicz
nych zjawisk w m i ę d z y n a r o d o w y m prze
p ływie informacji , a nawet wzmożenia tuż 
po K B W E polemik prasowych wokół kon
cepcji tzw. swobodniejszego p rzep ływu i n 
formacji . • 

W toku belgradzkiej debaty nad infor
macją pańs twa zachodnie wysuwa ły , pisze 
autor, na czoło: swobodę dos tępu do i n 
formacji radiowej i drukowanej z zagra
nicy, zniesienie kontrol i prasy i publikacj i , 
swobodę działalności k o r e s p o n d e n t ó w za
granicznych. P a ń s t w a socjalistyczne k ład ły 
nacisk na odpowiedzia lność p a ń s t w i dzień" 
nikarzy za informację oraz na sprawy 
organizacyjne i eliminacji propagandy nie
zgodnej z p rzy ję tymi normami prawa 
międzyna rodowego , Ak tem Końcowym 
K B W E i zasadami dobrosąs iedzkich sto
sunków. 

W dalszej części a r t y k u ł u autor pisze 
0 g łównych zarzutach i postulatach. W 
dziedzinach ob ję tych nazwą „trzeciego ko
szyka" zgłoszono czterdzieści różnych pro-
poz:/cji. Z tego w sferze informacji zgło
szono dziesięć propozycji: pańs twa socja
listyczne zgłosiły trzy propozycje, pańs twa 
zachodnie — pięć pos tu la tów, a pańs twa 
neutralne i n i ezaangażowane przedłożyły 
dwie propozycje. 

W dyskusji nad sprawrmi informacji 
poruszono sp rawę (USA, R F N i W. B r y 
tania) zagłuszania audycji radiowych (roz
głośni : Radia „Wolna Europa" i ..Swobo
da") oraz odpowiedzia lności p a ń s t w 
1 dziennikarzy za emitowane informacje. W 
odpowiedzi na zarzuty zagłuszania audy
cj i radiowych pańs twa socjalistyczne zgło
siły propozycję rozpatrzenia w Belgradzie 
sposobów l ikwidac j i propagandy radiowej 
niezgodnej z duchem A k t u k o ń c o w e g o 
K B W E . W tej kwesti i warto odno tować 
postulat zgłaszany przez Czechosłowację . 
Polyczył on odpowiedzialności masowych 

ś rodków przekazu i dziennikarzy za infor
mac ję , podejmowanie k r o k ó w przeciwko 
propagandzie wojny, gwał tu , n ienawiśc i , 
rozpowszechniania „n i ep r aw dz iw ych infor
mac j i " oraz o poszanowaniu praw, zwy
czajów i zasad mora lnośc i przez ś rodk i 
masowego komunikowania . 

W czasie Spotkania Belgradzkiego fak
tyczne uzgodnienia między p a ń s t w a m i ob
ję ły : 
1) propozycję Jugos ławi i o wspó łp racy 

agencji prasowych, w tym w y r ó w n y w a 
niu luk informacyjnych między p a ń 
stwami; 

2) wyrażen ie wspólne j intencji rozszerza
nia u ł a tw ień w rozpowszechnianiu i n 
formacji drukowanej; 

3) wyrażen ie wspólne j intencji dalszej po
prawy w a r u n k ó w pracy dziennikarzy za
granicznych. 

mb 

@ Janusz L a 1 e w i с z: P R O C E S I A P A 
R A T K O M U N I K A C J I L I T E R A C K I E J . Tek
sty 1978 ПГ 1. S. 17—36. 

Autor kwestionuje t rój członowy sche
mat: nadawca — komunikat — odbiorca, 
albowiem „komun ikac j a radiowa, prasowa 
czy książkowa — a więc i literacka — to 
zjawiska istotnie odmienne od konwersacji 
dwóch osób, angażujące inne czynniki 
i mechanizmy, a przeto wymaga jące i n 
nych kategorii opisu i innych modeli ." 
Opierając się na opracowaniach P . Schaef
fera „Represen ta t ion et communicat ion" 
(1975) i R. Escarpita „Li te ra tu ra i społe
czeństwo (po polsku 1973) — za pierwszym 
przyjmuje „trzeciego partnera" (wydawcę) : 
z jednej strony poś redn ika między auto
rem i odbiorcą, z drugiej — producenta 
i dos tawcę wytworu na rynek. Rysują się 
tu wobec prasoznawstwa w a ż n e kwestie 
innego sensu tworzenia i percepcji komu
n ika tów niż operacji technicznych i eko
nomicznych przy nich, czyl i odmiennych 
funkcji realizacji projektu twórczego czy 
jego interpretacji — oraz jego produkcji 
i rozpowszechniania. 

P rzek łada jąc poglądy Escarpita na k a 
tegorie komunikacyjne, Lalewicz zajmuje 
się l i tera turą jako procesem (projekt, me
dium i operacja powiązane przez język) 
i jako aparatem (produkcja, rynek i kon
sumpcja). Medium ma n a t u r ę dwoistą i na
leży do obu płaszczyzn, funkcjonując na 
ich przecięc iu : „ . . .wyróżnienie dwóch p ła 
szczyzn komunikacj i jest zarazem wyróż 
nieniem dwóch sk ładn ików medium: sk ład
nika semiotycznego i rzeczowego. Na obu 
płaszczyznach funkcjonuje także odbiorca: 
na jednej jest czytelnikiem (tekstu), na 



drugiej konsumentem (produkcji wydawni
czej). Nie są to jednak jego dwa oblicza 
czy aspekty — jak semiotyczny i rzeczowy 
aspekt książki — lecz dwie funkcje czy 
role powiązane «syntagmatycznie»." 

Płaszczyznę funkcjonawania autora, czy
telnika i tekstu określa autor jako se-
miotyczno-kulturową, natomiast działalność 
wydawnictwa, obiegu i konsumpcji wy
tworu jako rzeczowo-ekonomiczną stronę 
procesu komunikacyjnego. Trudno się jed
nak zgodzić z rygorystycznym oddziele
niem uwarunkowań kulturowych (na pła
szczyźnie pierwszej) i materiałowych (na 
drugiej). Oczekiwać też należy zapowie
dzianego w zakończeniu dopełnienia mo
delu przez analizy mechnizmów i form roz
powszechniania. 
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• Jan T r z y n a d l o w s k i : LITERATU
RA I REPORTAŻ. DWA SPOSOBY WI
DZENIA RZECZYWISTOŚCI. Kontrasty 
1978 nr 10. S. 43—45. 

Esej wrocławskiego profesora zaczyna 
się przypomnieniem uwagi J. I. Kraszew
skiego, że „...opis jest lepszy od opowia
dania": lepsza wg Kraszewskiego jest re
lacja autentyczna, dokonana z autopsji od 
pośredniej, opowiadania o czymś, czego 
nie musiało się być świadkiem. Głęboko 
wstecz sięga J. Trzynadlowski by unaocz
nić, że w literaturze szukano prawdy i ja
kiejś społecznej funkcji pragmatycznej. 
Wymienia Homera i Szekspira, Moliera 
i Radiszczewa, literaturę szlachecką XVIII 
wieku, pozytywizm, który zatarł granice 
między literaturą a publicystyką. Potem 
przyszedł wielki kryzys „izmów", ale roz
głos uzyskały inne dzieła — A. Zweiga, 
Barbusse'a, Remarque'a : literatura praw
dy. Z drugiej strony Kafka, Joyce, Mu-
sil, Witkacy zadają przenikliwe pytania, 
ale bez konkretnej odpowiedzi. Tak to 
literatura znalazła się na rozdrożu. 

Pisze profesor: „...literatura i publicy
styka to dwa odmienne sposoby widzenia 
rzeczywistości; literatura zmierza do uogól
nień, publicystyka do uszczegółowienia 
spraw aktualnie zdynamizowanych; litera
tura jest pragmatyczna pośrednio, publi
cystyka zaś bezpośrednio; literatura jest 
transformacją, publicystyka zaś ukierunko
waną, selektywną reprodukcją; literatura 
skłania się do refleksji, publicystyka nato
miast do działania; literatura daje wiedzę 
syntetyczną (stąd często bywa „trudna"), 
publicystyka natomiast analityczną (przeto 
formalnie „łatwą")." 

Autor przypomina niegdysiejsze obawy, 
że film unicestwi teatr, radio — muzykę 
koncertową, tv — wszystkie tamte for
my. „Analogicznie ma się sprawa z po
zorną opozycją: literatura (scilicet: „pię
kna") — publicystyka, z reportażem prze
de wszystkim" — pisze Trzynadlowski. 
„Bardziej niebezpieczne jest to, że nowa 
literatura zbyt się formalizuje, pozornie 
często ufilozoficznia, pozoruje głębie i po
zostając ambitną — nie utrafia często w 
sedno współczesności. Klęskę ponosi nie 
literatura j a k o t a k a , ale t a k a l i t e 
r a t u r a . " I dalej: „...reportaż zastępuje 
odbiorcy jego osobistą obecność przy re
lacjonowanych faktach i wydarzeniach, a 
przy tym potęguje ostrość jego widzenia, 
dokładność analizy, trafność interpretacji. 
Reportaż ma być dla odbiorcy jego wra
żliwszym okiem i uchem, ba, nawet jego 
b y s t r z e j s z ą m e n t a l n o ś c i ą . Re
portaż ma nas informować — formalnie 

pośrednio, struktualnie zaś bezpośrednio." 
Konkluzja: „To nie reportaż grozi lite

raturze; to raczej literatura może zagro
zić sama sobie." 
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• Maciej K w i a t k o w s k i : TU POLSKIE 
RADIO WARSZAWA. Miesięcznik Literacki 
1978 nr 8. S. 100—113. 

Monografista Polskiego Radia (por. „To 
już historia", rec, w ZP nr 68) odkrywa 
nowe szczegóły. Tu: upowszechnienie ra
diofonii, działalność Rady Programowej, 
zasięg rozgłośni, sprawy organizacyjno-
-personalne po przewrocie majowym. 

W roku 1930 zapoczątkowano jedną z 
najlepiej zorganizowanych akcji radiofo-
nizacyjnych, produkując masowo dwuza
kresowe odbiorniki s łuchawkowe „Dete-
fon" w cenie 39 zł, i to w sprzedaży ra
talnej. Do wojny wyprodukowano ponad 
pół miliona aparatów. 

W zakresie programu istotną rolę ode
grała Główna Rada Programowa i działa
jące przy niej komisje: odczytowa (w 
1935 r. wydała kompetentne „Wskazówki 
dla prelegentów radiowych"), literacka, 
muzyczna i rolna. Polskie programy dla 
dzieci, rolne i słuchowiska osiągnęły przo
dujący poziom w Europie. W 1929 r. Mię
dzynarodowa Unia Radiofoniczna przyjęła 
koncepcję statystyki programowej Feliksa 
Lubińskiego. W PR krystalizowała się — 
uznawana za słuszną przez większość ra
diofonii — „złota proporcja" słowa i mu-

v zyki 40 : 60, chociaż wbrew powszechnemu 
przeświadczeniu kierowników działów PR 
było jeszcze w 1927 r, „przegadane" w sto
sunku wręcz odwrotnym. Dopiero w r. 1931 
ponad połowę stanowiły programy mu
zyczne, a w latach 1933 i 1935 osiągnięto 
„złotą proporcję". 

Rozgłośnie regionalne miały swoje 
,,dni", w których przedstawiały swe pro
gramy w zasięgu ogólnopolskim. Rzecz 
charakterystyczna: podczas gdy Warszawa 
nie przekazała rozgłośniom regionalnym 
żadnego wybitnego programowca, to one 
dały centrali najwybitniejszych specjali
stów. 

W 1931 r. ruszyła rozgłośnia w Raszy
nie, wówczas najsilniejsza na świecie . Słu
chacze zagraniczni stwierdzali znakomity 
odbiór w promieniu 600 do 4 tys. km, a 
zasięg detektorowy pokrywał 90% terenu 
ówczesnej Polski. 

Końcowa część artykułu traktuje o 
wielkich zasługach dla Polskiego Radia dy
rektora naczelnego Zygmunta Chamca i o 
wypieraniu go z gronem najbliższych 
współpracowników przez sanację. 
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в Ewa M a l e s z e w s k a : R E K L A M A 
I PRAWO. Gazeta Prawnicza z 1IX 1978. 
S. 1 i 5. 

Problematyka reklamy nie została do
tąd ani w Polsce, ani w żadnym innym 
kraju unormowana w odrębnym akcie 
prawnym. Rozwój różnorodnych form re
klamy wyłania dostrzeganą przez wiele 
państw potrzebę wypełnienia próżni praw
nej na tym polu kompleksowym uregu
lowaniem prowadzenia działalności rekla
mowej i korzystania z niej. Kodyfikacja 
reklamy na płaszczyźnie prawa cywilnego, 
administracyjnego i karnego jest tym bar
dziej pożądana, iż niejasne są obecnie sku-



tki prawne naruszania reguł w tej dzie
dzinie. 

Autorka powołuje wyniki polskich ba
dań nad sytuacją prawną reklamy, w myśl 
których „po pierwsze, reklama powinna 
być prawdziwa i wiarygodna, po drugie, 
reklama powinna być rzetelna i zgodna 
z dobrym obyczajem handlowym, po trze
cie, reklama powinna być realizowana w 
sposób nieszkodliwy dla adresata z uwa
gi na kryterium dobrego smaku, przyzwo
itości itp," 

Artykuł zwraca uwagę na nowe ten
dencje rozwoju reklamy na Zachodzie: 
„Przedtem reklama zabiegała o nabywców 
towarów, zachwalała towary, pobudzała 
czynniki emocjonalne skłaniające do za
kupu. W tej chwili public relation zabie
ga o sympatię i zaufanie do firmy, przed
stawiając jej dynamizm, postępowość, suk
cesy ekonomiczne itp. Na miejscu ogłoszeń 
reklamujących towar ukazują się artyku
ły czyniące wrażenie materiału redakcyj
nego czasopisma, w których przedstawio
ne są osiągnięcia firmy." Tradycyjną re
klamę zastępuje więc public relation przy
bierające formy swoistej misji społecznej. 

Na marginesie wywodu autorki można 
przecież sformułować tezę, iż kodyfikacja 
działalności reklamowej leży nie tylko w 
interesie konsumenta, lecz także maso
wych środków, z których reklama — rów
nież w państwach socjalistycznych — ko
rzysta w coraz większym stopniu. 

asn 

• Jerzy S z c z ę s n y : KTO MARNUJE 
PAPIER? Gazeta Prawnicza z 16IX 1978. 
S. 2. 

Artykuł ogłoszony w cyklu „Widziane 
z Wiejskiej" omawia przeprowadzoną 
przez Sejmową Komisję Nauki i Postępu 
Technicznego ocenę polityki wydawniczej 

w dziedzinie publikacji naukowych. Ocena 
wypadła krytycznie. Przydziały papieru 
dla wydawnictw są niewystarczające. Wo
bec deficytu papieru PWN zaspokaja po
trzeby rynku czytelniczego zaledwie w 
70'/» — co znaczy, że na rynek trafia za 
mało zarówno tytułów (w ostatnich czte
rech latach plan Wydawnictwa ograniczo
no o 200 tytułów), jak egzemplarzy ksią
żek, których brakuje 1,5 miliona. Posło
wie odnotowali niepokojącą sytuację rów
nież w dziedzinie publikacji czasopism na
ukowych. „Ograniczenia w przydziałach 
papieru spowodowały, że czasopism nie 
starcza w pełni nawet na prenumeraty. 
Z powodu trudności w poligrafii opóźnie
nia w publikacji sięgają 2 lat, co oczy
wiście powoduje zubożenie ich wartości 
informacyjnej i naukowej." 

Poseł Jan Szczepański wskazywał, że 
zasady gospodarowania papierem i jego 
dystrybucji budzą daleko idące wątpl iwo
ści, skoro z produkowanych w kraju 800 
tys. ton papieru na wydawnictwa nauko
we przeznacza się zaledwie 4,5 tys. ton. 

Wnioski autora z debaty poselskiej: 
„Zdrowy rozsądek wskazuje, że nauka 
i kultura są ostatnimi dziedzinami, w któ
rych można poszukiwać rezerw papieru. 
Zwłaszcza że na oczach wszystkich odby
wa się jego marnotrawstwo. Przykładem 
tego niech będzie fakt, iż zużycie papie
ru na działalność administracyjną w Pol
sce jest dwukrotnie większe niż na wszys
tkie, również literackie, wydawnictwa w 
kraju". 

Ponieważ nie można liczyć na radykal
ną poprawę zaopatrzenia w papier, konie
czne jest ustanowienie sensownej polity
ki przydziałów. Dotychczasowe przydziały 
papieru dla administracji nie tylko szko
dzą nauce i kulturze kraju, lecz nadto 
są „promotorem biurokratycznych nonsen
sów", asn 



Artykuły z czasopism zagranicznych 

• Klaus M e r t e n : KOMMUNIKATIONS
MODELL UND GESELLSCHAFTSTHEO
RIE. Kölner Zeitschrift für Soziologie und 
Sozialpsychologie 1978 nr 3. S. 572—595. 

Autor kwestionuje szereg tez wysunię
tych w tymże czasopiśmie przez F. Peter-
manna (por. omówienie w ZP 1976/4, 
s. 165). Zdaniem Mertena, już tytuł roz
prawy Petermanna jest mylący, gdyż mo
delami b a d a ń nad komunikowaniem 
mogłaby się najwyżej zajmować nauka o 
socjologii, tymczasem chodzi o beha wióry -
styczny model komunikowania zapożyczo
ny od Hovlanda (1959). Jako własną alter
natywę Merten proponuje socjologiczny 
model komunikowania. 

Na wstępie przypomina ogólną struk
turę komunikowania. Odnosi się krytycz
nie do jej klasycznych modeli (nadawca — 
wypowiedź — odbiorca, formuła Lasswel-
la) ; podkreśla trudności, jakie nastręcza 
przyczynowość. Przechodząc do relacji: 
komunikowanie — komunikowanie maso
we, odrzuca identyfikowanie komunikowa
nia interpersonalnego ,,face-to-face" z ko
munikowaniem masowym, choćby ze 
względu na brak bezpośredniego związku 
partnerów w tym drugim (tu zresztą są 
zgodni z Petermannem). Merten uważa 
komunikowanie masowe za wirtualny sy
stem społeczny, powstający nie wskutek 
obecności osobników mających z sobą bez
pośredni kontakt, lecz przez wiedzę i po
glądy jednych o wiedzy i poglądach in
nych. Twierdzi: „Tak jak komunikowa
nie werbalne z góry zakłada komunikowa
nie niewerbalne, tak wirtualny system ko
munikowania masowego zakłada istnienie 
realnego, opartego na wzajemnym po
strzeganiu systemu komunikowania" 
(s. 578). Chodzi tu o przeprowadzany w 
społecznym systemie organizacji (redakcji) 
proces selekcji i jej ostatnie stadium. 

Dalej autor zajmuje się implikacjami 
metodologicznymi. Zarzuca Petermannowi, 
że ten — dostrzegając pomieszanie termi
nologiczne — sam nie określa pojęcia od
działywania (Wirkung) i nie podaje, jakie 
zmienne powinno się przy nim uwzględ
niać. Zdaniem Mertena, „klasyczne, psy
chologicznie ukierunkowane badanie od
działywania błądzi, jeśli z obiektywnych 
bodźców chce wyciągnąć wnioski o obiek
tywnych skutkach" (s. 581). Przychyla się 
do zdania E. Noelle-Neumann, że trzeba 
badać nie opinie, lecz poglądy o tym, co 
myślą inni („Meinungen, was andere mei
nen"). Ciekawe jest spostrzeżenie, że sa
me badania społeczne są w rzeczywisto
ści społecznej procesami komunikowania: 
w przypadku wywiadu mamy do czynie
nia z interakcją; w przypadku obserwa

cji — obserwujemy proces "komunikowa
nia i zarazem go interpretujemy, to sa
mo odnosi się do analizy zawartości; pod
czas eksperymentu proces komunikowania 
sprowadza się do skłaniania recypienta, by 
odnajdywał intencje komunikującego i 
vice versa. Niemniej godna przypomnienia 
jest teza o specyficznym stosunku teorii 
i metodologii: z jednej strony metody mu
szą być zawsze rozwijane na podstawie 
teoretycznej, z drugiej strony trzeba przyj
mować jakieś metody, chcąc rozwijać 
teorie. 

Ostatnia część artykułu jest poświęcona 
rozważaniom problemów metateoretycz-
nych. 
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• Werner P i c k , Wilfried W e n z e l : 
KRITERIEN FÜR EINE WERBEWIR-
KUNGSORIENTIERTE, QUALIFIZIERTE 
LESERSCHAFTSDEFINITION. ZV + ZV 
1978 nr 36. S. 1285—1288. 

Autorzy zarzucają analizom czytelnic
twa, że nie rozróżniają one pobieżnego 
wertowania pism i intensywnego czytania. 
Twierdzą, że skoro różne pisma i typy 
pism są różnie użytkowane, to jest co naj
mniej niepewne, czy podobne ilości kon
taktów czytelniczych dają te same szanse 
kontaktów z reklamą i jej oddziaływania. 
Przeprowadzili na ten temat badania em
piryczne, które relacjonują. 

Zweryfikowano badania wśród 7 tys. 
osób w wieku od 14 do 69 lat z 3 tys. go
spodarstw domowych w RFN i Berlinie 
Zach. Rozpoczęto od wprowadzającego wy
wiadu osobistego, podczas którego uzyska
no podstawowe dane i zapewniono dalszy 
udział w badaniach. Polegał on na syste
matycznym wypełnianiu przez respondenta 
przez 6 tygodni kwestionariusza, rejestru
jącego szczegółowo czytelnictwo prasy 
(sposób dostępu do pisma, miejsce i czas 
lektury). W tym okresie badanym dostar
czano specjalnie przygotowane, lecz jako 
takie nierozpoznawalne dla odbiorców te
stowe egzemplarze magazynu ilustrowane
go Stern i magazynu z programami rtv 
Hörzu. W końcowym wywiadzie osobi
stym rejestrowano zapamiętanie publikacji 
zarówno z tytułów oryginalnych, jak i nu
merów testowych. Spośród 7,5 tys. osób, 
z którymi przeprowadzono wywiad wpro
wadzający, 9l«/c uczestniczyło w wypełnia
niu ankiety i 87'/« w wywiadzie końcowym. 
Są to nadspodziewanie wysokie odsetki. 

Podstawowy wniosek stwierdza, że od
działywanie komunikacyjne rośnie wraz z 
długością czasu lektury. Dla obu różnych 
typów pism (Stern, Horzu) podobny czas 



lektury wykazał podobne oddziaływanie. 
Podobnie zinterpretowano wyniki ankiety 
samozwrotnej (obejmującej 35 tytułów) : Z 
czytanych w domu pism najwięcej czasu 
poświęcano magazynowi informacyjnemu 
Der Spiegel (115 min. na numer), najmniej 
tygodnikom z programami rtv (ok. 60 
min.), magazynom ilustrowanym jak Quick 
i Stern od ok. 80 min. do półtorej godzi
ny. Kontakty trwające krócej niż pół go
dziny na numer — a tyle czasu zajmowa
ła najwyżej przeciętnie lektura poza 
domem — nie wykazały trwałego zapamię
tywania publikacji. Z zamieszczonych re
klam czytający pisma tak krótko niczego 
istotnego nie zapamiętali. Dla praktyki re
klamowej wyciągnięto stąd wniosek, że 
adresowanie ogłoszeń dla wertujących da
ne pismo jest bezcelowe. Ponieważ w ana
lizach czytelnictwa brak informacji o cza
sie lektury, można ją zastąpić deklaracjami 
0 sposobie dostępu do danego tytułu 
1 miejscu lektury. 

pd 

® Volker R e h d a n t z : MARKTFOR
SCHUNG MIT KLEINEN STICHPROBEN. 
ZV + ZV 1978 nr 29. S. 1055—1060. 

Autor jest specjalistą w zakresie badań 
jakościowo-psy etiologicznych w dziedzinie 
marketingu, opartych na małych liczbowo 
próbach. Prowadzi je w „Werbeagentur 
wilkens wpt", gdzie ma odpowiednio tech
nicznie wyposażone laboratorium. Twier
dzi, że małe próby są odpowiednie, gdy 
się bada sferę wyobrażeń i przeżyć na
bywcy, jego oczekiwania, życzenia, nawy
ki nabywcze, zdolność zapamiętywania, 
jego sympatie i antypatie, nastawienie 
emocjonalne lub racjonalne wobec produk
tów, marek i przedsiębiorstw. Za wystar
czającą dla doświadczonego badacza licz
bę osób poddawanych testowi uznaje 30 
do 50 respondentów. Jednocześnie nie ne
guje znaczenia i wartości badań reprezen
tatywnych; uważa, że obie próby uzupeł
niają się wzajemnie. W badaniu reprezen
tatywnym pyta się o „jak" i „ile", w mî-
krosondażu natomiast o „dlaczego" — czy

li o motywacje. Przy małych próbach po
głębione wywiady odkrywają ściślejsze 
związki między deklarowanymi zamiara
mi a rzeczywistym zachowaniem. 

Klasyczną formą psychologicznych ba
dań marketingowych jest test laboratoryj
ny z udziałem co najmniej 30 osób. Kry
tycy tej metody zarzucają jej sztuczny, 
właśnie laboratoryjny charakter, ale — 
zapytuje autor — jakie istnieją inne me
tody, w których się nie nakłania respon
denta do wypowiedzi w kwestiach, jakich 
sobie nigdy nie stawia lub jakie rozważa 
bardzo rzadko? Test laboratoryjny przy 
zachowaniu odpowiednich reguł jest re
prezentatywny w sensie psychologicznego 
badania nastawień. 

W zakończeniu artykułu omówiono za
lety i wady zarówno małych, jak i repre
zentatywnych prób. 

pd 

Э Wolfgang S c h a e f e r : AUF DEM 
WEGE ZUR SCHRIFTLICHEN LESER
ANALYSE. ZV + ZV 1978 nr 29. S. 1062— 
1063. 

Artykuł omawia dobre rezultaty uzy
skane przy zastosowaniu pocztowej czytel
niczej ankiety samozwrotnej. Była ona 
adresowana do dwóch grup zawodo
wych — kierowników przedsiębiorstw i 
konstruktorów przemysłu maszynowego. Z 
ok. 13 tys. odbiorców czasopisma Maschi
nenmarkt (uwzględniono jego wszystkie 
fachowe mutacje w liczbie 18) wylosowa
no dwie próby po 275 i 270 adresów. Po 
czterokrotnym powtarzaniu wysyłki an
kiety uzyskano bardzo wysokie odsetki 
odpowiedzi — 70,3°/o od kierowników 
przedsiębiorstw i 72,4°/o od konstruktorów. 
Autor wyciąga wniosek, że ankieta samo-
zwrotna daje wyniki znacznie lepsze od 
oczekiwanych. W określonych przypad
kach (jak badany) może być bardzo ob
szerna, a respondenci udzielają odpowiedzi 
równie starannie jak przeprowadzającemu 
wywiad osobisty. 

czb 



K R O N I K A N A U K O W A , S P R A W O Z D A N I A 

30 LAT „GAZETY" W KRAKOWIE 

W głównym nurcie 

Powołanie do życia — zgodnie z 
uchwałami Kongresu Zjednoczenio
wego z roku 1948 — organów praso
wych Komitetów Wojewódzkich 
PZPR odbiło się szerokim echem w 
opinii publicznej całego kraju. Te ga
zety codzienne powstawały w różnych 
miastach; bywało, że zaczynały się 
ukazywać na kompletnych ugorach 
prasowych; przejmowano czasem 
dzienniki wraz z ich nazwami stary
mi, odzwierciedlającymi nurt zjedno
czeniowy PPR i PPS; zaczęto wyda
wać nowe pisma codzienne również 
i w tych miastach, gdzie tradycje 
czasopiśmiennicze, dziennikarskie by
ły bogate, obfitujące w wydarzenia 
historyczne ostatnich czterech, pięciu 
lat o nader zasadniczym znaczeniu. 

Powstanie Gazety Krakowskiej — 
organu Komitetu Wojewódzkiego Pol
skiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 
w Krakowie zapisujemy w rocznikach 
prasy polskiej pod datą 15 lutego 
1949. Cztery lata po wyzwoleniu sta
rożytnego Krakowa przez bohaterską 
Armię Radziecką, po dokonaniu wiel
kich, można powiedzieć milowych 
kroków w dziele odbudowy kraju, po 
wytworzeniu mocno się zaznaczają
cej — choć nowej — tradycji kultu
ralnej miasta o niezwykłej prężności 
środowisk twórczych (niezależnie od 
zamieszkania w nim wielu twórców 
z całej Polski szukających pod Wa
welem popowstaniowego schronienia), 
na rynek wydawniczy wchodziła oto 
nowa gazeta. Czy była ona całkiem 
nowa, czy nie miała swoich poprzed
niczek, o jakiego czytelnika walczyć 
musiała od razu, od pierwszego nu
meru? Godzi się rozpatrzyć odpo

wiedzi na te pytania, ponieważ po
wołanie do życia nowego dziennika 
w Krakowie jest mimo wszystkie 
implikacje nowoczesności, progre
sywnej postawy — zawsze wejściem 
w zastałą sytuację określonej men
talności odbiorców. Zbyt dużo i zbyt 
niesprawiedliwie pisano o Krako
wie lat czterdziestych i pięćdziesią
tych, by można było dzisiaj, trzydzie
ści lat po powstaniu Gazety Krakow
skiej pominąć ów temat. W lutym ro
ku 1949 w Krakowie wychodził 
Dziennik Polski (pierwszy numer 
ukazał się 25 stycznia 1945 pod naz
wą Dziennika Krakowskiego), ukazy
wało się Echo Krakowa (pierwszy nu
mer tej gazety wieczorowej, ówcze
snego organu K M PPR ukazał się 
10 marca 1946), czynna była od pierw
szych godzin wyzwolenia Rozgłośnia 
Polskiego Radia, wychodził tu, pod 
Wawelem, Przekrój i konkurujący z 
nim Żołnierz Polski — tygodnik o 
ogólnokrajowym zasięgu. W Krakowie 
też redagowano i drukowano organ 
PPS Naprzód (przeniesiony potem z 
naszego miasta), wydawano tygodnik 
PPR-owski Glos Pracy i kolportowa
no szeroko mutację krakowską kato
wickiej Trybuny Robotniczej. Dla po
rządku należy przypomnieć, że w 
Krakowie wychodziło znakomite Od
rodzenie i w tym mieście powołano 
również do życia miesięcznik Twór
czość. Wszystkie te pisma stanęły na 
gruncie nowej rzeczywistości, były 
wyrazem zmian ustrojowych dokonu
jących się w naszej Ojczyźnie. W 
Krakowie również powstał katolicki 
Tygodnik Powszechny oraz miesięcz
nik Znak. 



Gazeta Krakowska odwołać się mu
siała — i odwołała się — do najlep
szych tradycji lewicowej prasy pol
skiej, która tu miała swoją niemałą 
historię. Prasa partyjna rodziła się 
pod Wawelem również w okresie oku
pacji. Grupa „Polski Ludowej" — z 
Ignacym Fikiem i Mieczysławem Le
wińskim — od pierwszego momentu 
swego powstania zajęła się redagowa
niem wydawnictw podziemnych; póź
niejsza „technika" PPR-owska, kiero
wana przez małżeństwo Hanuszków, 
wydawała kilka różnego rodzaju biu
letynów. W artykule wstępnym Gaze
ty Krakowskiej z 15 lutego 1949 napi
sano znamienne słowa: 

„Wydając pismo partyjne w mieś
cie o tak bogatych, postępowych tra
dycjach kulturalnych, zdajemy sobie 
sprawę z olbrzymiej odpowiedzialno
ści, jaka na nas ciąży. Partia nasza 
nie raz wskazywała, że ceni i kocha 
te tradycje, nie raz podkreślała, że 
stanowią one powód do naszej słusz
nej dumy, nie raz udowadniała, że w 
swej polityce kulturalnej do tych tra
dycji postępowych nawiązuje. 

Dlatego też chcemy, aby gazeta na
sza, która chlubi się tym, że nazwę 
swą wywodzi od Gazety Krakowskiej, 
wydawanej przez Dembowskiego 
przeszło sto lat temu, stała się plat
formą skupiającą ludzi nauki, ludzi 
pióra, ludzi palety, których niezależ
nie od przynależności partyjnej łączy 
postępowy nurt kultury polskiej. 

Oto dlaczego jesteśmy pismem 
przeznaczonym tak dla członków par
tii, jak i dla bezpartyjnych. 

Naczelnym naszym zadaniem jest 
powiązać krakowską organizację par
tyjną ze wszystkimi ludźmi pracy zie
mi krakowskiej." 

Musimy tu wyjaśnić pewne prze-
słowienie się redaktorów. I w sensie 
negatywnym, i w sensie pozytywnym. 
Otóż periodyk pod nazwą Gazeta 
Krakowska wyszedł w naszym mieście 
po raz pierwszy w dniach Insurekcji 
Kościuszkowskiej, ok. 5 czerwca 1794, 
redagował go, według instrukcji ko
mendanta miasta Ignacego Wieniaw
skiego, księgarz Jan Maj. Po zajęciu 
miasta przez Prusaków wydawnictwo 
to upadło już po drugim numerze. 
Faktem jest jednak, że nazwę swoją 
wywodzi l iśmy od gazety wychodzącej 
jeszcze w Polsce niepodległej. Redak
tor wstępniaka napisał o Dembow
skim — i słusznie. O tym, że wyda
wał Gazetę Krakowską — niesłusznie, 

gdyż dziennik ukazujący się pod taką 
nazwą znowu od roku 1796 (jeden 
numer w 1795), został mocą rozporzą
dzenia władz rewolucyjnych 24 lute
go 1846 zawieszony. Dembowski był 
organizatorem i współredaktorem 
Dziennika Rządowego Rzeczypospoli
tej Polskiej. To wyjaśnienie potrzeb
ne nam jest dla wielu powodów, spo
śród których dbałość o historyczność 
pewnych koneksji w naszym mieście 
nie jest najmniej ważna. Nie muszę 
przy tym tłumaczyć, że Dziennik był 
gazetą rewolucyjną i chociaż później
szy dyktator powstania krakowskiego 
osłabiał radykalny ton wielu publika
cji — stanowił precedens historyczny, 
tak jak precedensem w międzynaro
dowym ruchu rewolucyjnym był zryw 
ludu krakowskiego, określony tak wy
raźnie przez Karola Marksa i Fryde-
dyka Engelsa. 

Czołowym materiałem Gazety Kra
kowskiej w jej pierwszym numerze 
stała się publikacja „Kobiety gminy 
Śreniawa powiatu miechowskiego 
wzywają wszystkie kobiety wiejskie 
w Polsce do współzawodnictwa w ak
cji H". Szło tu o współzawodnictwo 
w akcji hodowli bydła rogatego i 
świń. Był to normalny wymóg chwili 
tak znaczący, że i ówczesny I sekre
tarz KW PZPR na kolumnie trzeciej 
pierwszego numeru nowego dziennika 
również pisał o tej akcji, wyznaczając 
główne zadania prasowego organu 
partyjnego. Znamienna była również 
korespondencja własna Gazety z 
chrzanowskiego „Fabloku", gdzie pro
dukowano już nową lokomotywę 
„Błyskawica" (autor Leon Cukier-
berg) oraz felieton „Perspektywy ryn
ku mięsnego w woj. krakowskim" 
pióra Władysława Machejka. Przedruk 
publikacji z Trybuny Wolności: „Czy 
członek partii może być człowiekiem 
wierzącym" — autorstwa Juliana 
Gordona, informacja „Państwo po
winno przejąć źródła w Krościenku", 
„Lekarze, ślusarze, szwaczki pomogli 
Woli Zabierzowskiej" oraz „Do pracy 
nad dalszym rozwojem dzielnicy" (z 
konferencji K D PZPR Zwierzyniec— 
Dębniki) — świadczyły wyraźnie o 
bardzo konkretnym wykonywaniu za
dań prasowych obejmujących wszel
kie dziedziny życia. Nie bylibyśmy w 
porządku pomijając dwie znamienne 
publikacje kulturalne tego pierwszego 
numeru: „Krakowski Dom Kultury 
jest już otwarty" (wywiad H. Pieczar-
kowskiej z dyrektorem Stanisławem 



Skonecznym) oraz „XVII koncert 
PWM". 

Bez wdawania się w szczegółową 
analizę pierwszych piętnastu lat Ga
zety Południowej — noszącej w ó w 
czas nazwę Gazety Krakowskiej — 
można powiedzieć z całą odpowie
dzialnością, że te podstawowe nurty 
publikacji ó w partyjny dziennik Kra
kowa i województwa krakowskiego 
rozwijał rzetelnie. Wyrażało się to 
zarówno w różnorodności form publi
cystycznych i informacyjnych (felie
ton Brzezińskiego, rysunek satyryczny 
na drugiej kolumnie, zasadniczy arty
kuł — na przykład Władysława Ma-
chejka „Dlaczego załoga kopalni «Bie-
rut» nie została należycie zmobilizo
wana do współzawodnictwa pracy i 
akcji oszczędnościowej", reportaż-wy-
wiad Romana Wolskiego „Poemat 
pracy. Osiem godzin pod ziemią z 
najlepszym górnikiem Polski Aprya-
sem" — wszystkie publikacje od lute
go do kwietnia 1949), jak i w ogar
nianiu odpowiednią polityką redak
cyjną coraz to nowych i nowych ob
szarów życia współczesnego. 

W czym się to wyrażało? Można 
powiedzieć bez żadnej przesady, że 
redakcja Gazety Krakowskiej miała 
wówczas zadanie i ułatwione, i utrud
nione równocześnie. Oto trzeba wzmo
cnić informację sportową — wymogi 
rynku czytelniczego są określone i no
wy kształt polskiego życia sportowego 
musi znaleźć odbicie na łamach par
tyjnej gazety. Konkurencja — w naj
lepszym tego słowa znaczeniu — Pił
karza była mocna, ale dbałość o co
dzienną rubrykę sportową (niestety 
plasowała się ona w pierwszych pię
ciu latach Gazety Krakowskiej na 
różnych kolumnach) wychodziła na 
korzyść nowemu dziennikowi partyj
nemu. 

Trzeba ogarnąć partyjną publicy
styką środowiska twórcze Krakowa. 
Czy można było to zrobić przez nasi
lanie określonej ilości publikacji? Nie 
za bardzo, skoro w Krakowie ukazy
wał się Dziennik Literacki — rodzaj 
dodatku do Dziennika Polskiego, kol
portowany samodzielnie (poza woje
wództwami południowymi) bez macie
rzystego tytułu. I tak w numerze so
botnim z 2 kwietnia 1949 Gazeta Kra
kowska ukazuje się z dodatkiem 
„Echo Tygodnia" noszącym w podty
tule dopełnienie informacji: „Nau
ka — literatura — sztuka". Otwierał 
ó w dodatek poemat Tadeusza Róże

wicza, poświęcony Karolowi Swier-
czewskiemu — „Gwiazda proletaria
tu"; w środku numeru materiały, po
pularnonaukowe zamieścili dwaj pro
fesorowie Uniwersytetu Jagiellońskie
go — Stanisław Skowron i Bolesław 
Skarżyński; Wilhelm Mach i Stefan 
Otwinowska rozpoczęli druk noweli 
filmowej „Srebrna podkowa"; zwia
stun kolejnych numerów „Echa Ty
godnia" zapowiadał druk utworów 
Jerzego Broszkiewicza, Stefana Flu-
kowskiego, Hanny Mortkowicz-Olcza-
kowej, Zygmunta Mysłakowskiego, 
Konrada Winklera. Kolejny numer 
„Echa Tygodnia" przynosił reportaż 
Juliana Kawalca, poświęcony walce 
z analfabetyzmem wśród górników 
żupy solnej w Wieliczce i wiersz Wi
sławy Szymborskiej „Szycie sztanda
ru". Już ten pobieżny przegląd dodat
ku kulturalnego Gazety Krakowskiej 
świadczy o tym, że zarówno plan 
działania jak i jego realizacja były 
dość realne. 

W r. 1951 na łamach Gazety Kra
kowskiej — ściślej na dwóch szpal
tach czołowych dodatku „Echo Ty
godnia" w nowym formacie (od 
20 maja 1951 Gazeta wychodzi w for
macie „amerykańskim") zaczyna się 
ukazywać feliton tygodniowy Adama 
Polewki. Już sam sposób łamania te
go tekstu, gdzie słowa „Adam Po
lewka" wydrukowane były techniką 
kontrową, w kresce, świadczy o tym, 
że redakcja dobrze zrozumiała wagę, 
znaczenie owej współpracy. Przez do
brych kilka lat ten płomienny komu
nista, pisarz, tłumacz, eseista, działacz 
społeczny drukował w partyjnej ga
zecie Krakowa swoje słynne teksty o 
niezwykłej nośności politycznej i spo
łecznej. Kim był wówczas Polewka, 
w Krakowie, gdzie wznoszono Nową 
Hutę i Hutę im. Lenina? Już przed 
wojną zaznaczył się on trwale w 
dziejach kultury krakowskiej swymi 
„Igrcami", dawanymi w Barbakanie, 
swymi wierszami i opowiadaniami, 
które wyraźnie walczyły o nowy 
kształt ustrojowy Ojczyzny. Po woj
nie słynne były felietony radiowe Po
lewki „Nowe czasy, nowi ludzie". I 
na łamach nowo powstałej Gazety 
autor przekładu „Mistrza Pathelina" 
drukował bardzo wcześnie swoje 
utwory — najczęściej recenzje tea
tralne, nader polemiczne, ostre, od
znaczające się znajomością dramatu 
polskiego i obcego. Ale te felietony 
w „Echu Tygodnia" ukazały człowie-



ka szczególnie przydatnego dla zadań 
nowej prasy partyjnej. W tekstach 
swych Polewka zwalczał biurokrację, 
spekulantów, złodziei, wrogów ustro
ju socjalistycznego, obiboków. Był w 
swych sądach skrajny — to praw
da — ale też i wrogowie Polewki byli 
skrajni. Wystarczy przypomnieć, że 
reakcyjne podziemie przysyłało mu 
kilkakrotnie wyroki śmierci. Felieto
ny walczyły również o sprawy byto
we robotników, szczególnie budowni
czych Nowej Huty i drukarzy, z któ
rymi autor czuł się specjalnie blisko 
związany. Stanowiły one blisko uU ob
jętości nowej, powojennej książki 
Adama Polewki, zbioru felietonów 
„Kocham i nienawidzę" (Wydawnic
two Literackie). Współpraca Gazety 
z Polewką to tylko jeden, choć bar
dzo typowy przykład penetrowania 
przez redakcję środowiska twórczego 
Krakowa. Wszyscy ludzie tego kręgu 
znaleźli na łamach tej gazety miejsce 
druku swych utworów, recenzji z tych 
utworów, dyskusji tym utworom po
święconych. Nie bez znaczenia jest 
fakt, że już w 1949 r. piórem Włady
sława Grabskiego Gazeta Krakowska 
upomniała się o szeroki plan odno
wienia najwspanialszych zabytków 
polskiej architektury. 

Z „Echem Tygodnia" wiążą się je
szcze dwie, niezwykle ważne inicja
tywy środowiska twórczego i nauko
wego Krakowa. Otóż od pierwszego 
numeru tego dodatku Gazety Krakow
skiej ostatnia jego strona miała osob
ny tytuł „Miotła" i określenie bliższe: 
„Zamiata co tydzień". Tworzyło to 
bardzo mocną, słyszalną i widoczną 
trybunę krytyki społecznej, skąd pió
rem satyryka czyniono wypady prze
ciwko niedomogom życia społecznego. 
Również w „Echu Tygodnia" od roku 
1949 (od jesieni) zaczął się ukazywać 
„Kącik Racjonalizatora". Do redago
wania tego „Kącika" Gazeta Krakow
ska wciągnęła przede wszystkim dy
rektora Instytutu Obróbki Skrawa
niem, prof. Witolda Biernawskiego — 
opiekuna i przewodniczącego Woje
wódzkiego Klubu Techniki i Racjona
lizacji, oraz wszystkich racjonalizato
rów miasta i województwa. Był to 
ruch o olbrzymim znaczeniu, czego 
tłumaczyć nie musimy, natomiast mo
żemy powiedzieć z całą odpowie
dzialnością, że publikacje o pomy
słach racjonalizatorskich robotników 
i ludzi nauk technicznych właśnie w 
„Kąciku" gazetowym doprowadziły do 

zorganizowania dużej wystawy racjo
nalizatorów na terenach obecnej 
AGH. 

Kolejne inicjatywy Gazety Kra
kowskiej przyniosły kilkuletnią reali
zację innych, ważnych dodatków 
dziennika partyjnego — były to „Wieś 
Walczy" oraz „Głos Akademicki". 

Przez cztery lata (1954—1958) Ga
zeta Krakowska na ostatniej swej 
kolumnie co tydzień dawała młodemu 
czytelnikowi osobne miejsce. Był to 
już model redagowania bardziej ma
gazynowy — od materiałów ideolo-
logicznych, politycznych przez spo
łeczne do rozrywkowych, nie wyłą
czając spraw lekkiej muzy (wielką 
sensację wzbudzało wówczas w na
szym mieście cotygodniowe drukowa
nie nut i tekstów popularnych pio
senek, łącznie z głosami krytycznymi 
na temat tej — w końcu nie specjal
nie nowej — inicjatywy redaktor
skiej). 

28 czerwca 1949 Gazeta drukuje 
sprawozdanie z konferencji woje
wódzkiej PZPR. Przyniosła ona ofi
cjalne potwierdzenie decyzji partii i 
rządu w sprawie budowy Nowej Hu
ty i kombinatu metalurgicznego, któ
ry przyjmie później nazwę Huty im. 
Lenina. Powiedziano wówczas wyraź
nie, że jest to wielka szansa dla całe
go województwa. Taką szansę temu 
miastu daje Polska Ludowa i tu, w 
trudnej realizacji „leży ogromna ro
la partii na tym terenie, na którym 
zaczną się dziać rzeczy nowe, na któ
rym budować będziemy dzięki współ
pracy gospodarczej ze Związkiem Ra
dzieckim taki fundament dalszego 
rozwoju gospodarczego Polski, jak ten 
wielki zakład przemysłowy". Od tego 
dnia Gazeta Krakowska staje się co
dziennym sojusznikiem dziesiątków, 
setek tysięcy ludzi, którzy zaczęli 
wznosić w Krakowie największy pol
ski zakład hutniczy i nową, socjali
styczną dzielnicę mieszkaniową. Jest 
również rzeczą znamienną, że zespół 
redakcyjny Gazety Krakowskiej stał 
się w święto lipcowe roku 1950 mat
ką nowej redakcji — tygodnika Bu
dujemy Socjalizm. Było to pismo ów
czesnego Komitetu PZPR w N. Hucie, 
nowohuckiej rady związków zawodo--
wych i nowohuckiej organizacji ZMP. 
W Gazecie Krakowskiej, siłami jej 
redaktorów — głównie Mieczysława 



Kiety i Ryszarda Dzięciołkiewicza — 
zredagowano pierwsze numery pisma 
i z kadry partyjnego dziennika Kra
kowa wyszedł zespół wspomnianego 
czasopisma. 

W ś r ó d p i o n i e r ó w Ośrodka Badań 
Prasoznawczych byli m. in. redakto
rzy i publicyści Gazety — Mieczysław 
Kiela, Ignacy Krasicki, Irena Tete-
lowska; dwoje ostatnich, to zarazem 
pierwsi dyrektorzy OBP w latach 
1956—1969. 

Można i trzeba wspomnieć rów
nież, że Gazeta Krakowska przejęła 
pod koniec lat pięćdziesiątych dawną 
redakcję Piłkarza, który pod zmienio
nym tytułem Głosu Sportowca, był 
działem redakcyjnym dziennika par
tyjnego. Dopiero zmiana tego tytułu 
na Tempo usamodzielniła tę bardzo 
popularną i niezwykle rzetelną gaze
tę o charakterze sportowym. 

W roku 1956 określone potrzeby 
czytelnicze spowodowały, że dziennik 
Gazeta Krakowska ukazywał się na 
niedzielę bez dodatku „Echo Tygod
nia", który przybrał formę i formułę 
tygodnika o charakterze sensacyjnym 
Zdarzenia. I znowu zespół mógł wy
łonić grupę ludzi zdolnych do popro
wadzenia tego rodzaju wydawnictwa. 

Ogólnie można powiedzieć, że Ga
zeta Krakowska po pierwszych swych 
szesnastu latach istnienia zdobyła 
określone powodzenie w szerokich 
kręgach robotników, chłopów i inteli
gencji pracującej. Naturalnie takie 
twierdzenie trzeba by poprzeć nauko
wymi badaniami nakładu w tych la
tach; można to zrobić, ponieważ ist
nieje szczegółowa i techniczna doku
mentacja druku oraz liczne sondaże 
czytelnictwa w OBP i KWP. Walka 
0 nowego czytelnika dla nowego 
dziennika nie była rzeczą łatwą. 
Przejawiała się w różnego rodzaju 
inicjatywach informacyjnych i publi
cystycznych, które można, bez ryzyka 
wielkiego błędu, uporządkować w 
pewne zasadnicze grupy. 

Gazeta Krakowska, podobnie jak 
inne dzienniki partyjne całego kraju, 
w swych publikacjach uczyniła przed
miotem działania klasę robotniczą. 
1 tu znowu rzucają się w oczy pewne 
określone odrębności dziennika wy
chodzącego w Krakowie, na obszarze 
dawnego województwa krakowskiego. 
W pierwszych dwóch latach istnienia 
najwięcej uwagi przyciągała na pew
no klasa robotnicza wielkich centrów 
przemysłowych — górników i hutni

ków Jaworzna, Sierszy, Trzebini, 
Chrzanowa. W pierwszej połowie lat 
pięćdziesiątych wyrażało się to zamie
szczaniem stałych komunikatów z wy
konania planu przez poszczególne ko
palnie Jaworznicko - Mikułowskiego 
Zjednoczenia Przemysłu Węglowego. 
Oczywiście nie to decydowało o jako
ści publicystyki górniczej, ale na pew
no stanowiło swoistą manierę, której 
trzymały się Gazeta Krakowska, ka
towicka Trybuna Robotnicza i wro
cławska Gazeta Robotnicza (Zagłębie 
Wałbrzyskie). Materiały prasowe Ga
zety Krakowskiej wspomnianego tu 
szesnastolecia pilnie śledziły zarówno 
rozwój produkcji, jak i wielkie inwe
stycje w Chrzanowie, Jaworznie, 
Sierszy Wodnej, potem w Żywcu i ro
snącym Tarnowie (przez cztery lata 
mutacja dla powiatów tarnowskiego, 
dąbrowsko-tarnowskiego i brzeskiego 
nosiła nazwę tytułową, drukowaną na 
pierwszej stronie Gazeta Tarnowska. 
Notabene osobnego omówienia wyma
ga polityka mutacyjna całego 30-lecia 
Gazety Południowej; było czasem aż 
osiem mutacji dla różnych grup po
wiatów, z uwzględnieniem ich specy
fiki przemysłowej i rolnej). Powie
dzieliśmy już, że od momentu począt
kowego budowy Nowej Huty i Kom
binatu dziennik interesujący nas zaj
mował się ciągle, nieustannie pilną 
obserwacją procesów zachodzących 
wśród tysięcznych rzeszy zdobywają
cych tu, w Krakowie nowy zawód, 
pracę i mieszkanie. Ponieważ jednak 
Gazeta miała określone obowiązki wo
bec tzw. starej klasy robotniczej mia
sta Krakowa (słynny rewolucyjny 
Zieleniewski, Suchard, Semperit, Sol
vay, Kabel) — w sumie dawało to 
niespotykany w innych częściach Pol
ski konglomerat materiałów praso
wych, które musiały się różnić nie 
tylko w swych oczywistych treściach 
(starzy i młodzi robotnicy, stary i no
wy przemysł, stare i nowe zadania 
klasy robotniczej), ale również w ję
zyku tych publikacji. Da się wyraźnie 
zauważyć dbałość redaktorów tego 
okresu o przystępność komunikatu 
prasowego. Sylwetka przodownika 
pracy przestała wystarczać — po 1956 
roku zrodziła się gwałtowna potrzeba 
reportażu. Nie da się ukryć, że dzien
niki tego okresu szły często śladem 
publicystyki centralnych tygodników 
polskich, ale w końcu w Gazecie 
Krakowskiej wyrósł talent Anny 
Strońskiej, czołowej polskiej reporter-



ki, która ma chyba zasadniczą zasługę 
w odmianie języka naszej publicysty
ki. W ogóle po okresie tendencji in
formacyjnych w latach 1957—1960 
rośnie ilość i jakość reportaży, już co
raz częściej o charakterze społecznym 
i obyczajowym, rodzi się stała rubry
ka felietonowa (o różnych nazwach: 
„Nasz felieton", „Felieton tygodnia", 
„Rozmowy" itd.). 

Nie w tym jednak można zauważyć 
już na początku lat sześćdziesiątych 
zasadniczą zmianę w treściach i spo
sobie redagowania Gazety Krakow
skiej. Główny przełom polegał tu na 
rozszerzeniu perspektyw ogólnopol
skich krakowskiego dziennika partyj
nego. Jeśli przedtem informacja i pu
blicystyka dotycząca Warszawy, Wy
brzeża, Wielkopolski, Śląska pochodzi
ła głównie z agencji prasowych, to na 
pewno w latach 1959—1962 ustala się 
już rytm materiałów własnych, dzien
nikarze wybierają określony rodzaj 
specjalizacji. Są już w Gazecie mate
riały własne, dotyczące gospodarki 
morskiej, odbudowy i rozbudowy eko
nomiki naszych Ziem Zachodnich, są 
już materiały reporterów własnych ze 
Związku Radzieckiego, NRD, Czecho
słowacji, Rumunii, Wietnamu i Chin. 
Własny cykl — w późniejszym już 
okresie — materiałów poświęconych 
tysiącleciu państwa polskiego świad
czy dowodnie nie tylko o możl iwo
ściach zespołu redakcyjnego, lecz rów
nież o jego znaczeniu w całym kraju. 
Wyraża się to m. in. w przedrukach 
publikacji Gazety Krakowskiej w biu
letynach prasowych Komitetu Cen
tralnego PZPR, w Magazynie Polskim 
(w roku 1969 Magazyn przedrukowu
je dziewięć materiałów z Gazety). 

Druga grupa zagadnień to kwestie 
wsi polskiej w ogóle, zaś zagadnienia 
gospodarki rolnej południowej Polski 
w szczególności. Od czysto produkcyj
nego tonu wielu materiałów przełomu 
lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych 
na pewno korzystnie odbija tu publi
cystyka późniejsza, kiedy dziennika
rze drukują częściej materiały o spra
wach w ogóle życia na wsi, ambicji 
polskiego rolnika, nowoczesnych spo
sobów produkowania w gospodar
stwach indywidualnych. 

Przełom roku 1970/71 zastaje Gaze
tę Krakowską gotową do podjęcia 
ważnych problemów społecznych, po
litycznych i kulturalnych w nowej 
atmosferze wyraźniejszej artykulacji 
krytycznej. 

Grudniowe plenum К С PZPR w 
roku 1970 dało nowy kierunek pol
skiej prasie, radiu i telewizji. Gazeta 
Krakowska w godzinie próby potwier
dziła swą zdolność kreacyjną nowych 
wartości społecznych. Nie ma w tym 
chyba żadnej przesady, skoro w ostat
nim dziesięcioleciu wychowała ona 
kadrę nowych publicystów, już o na
zwiskach liczących się w prasie krajo
wej. Gazeta czynnie uczestniczyła też 
w akcjach o charakterze pozapraso-
wym (koronny dowód to coroczne 
święto pisma). 

* 

Gazeta Krakowska od 1 lipca 1975 
zmienia nazwę. Jest teraz Gazetą Po
łudniową — dziennikiem Polskiej 
Zjednoczonej Partii Robotniczej, uka
zującym się w województwach: miej
skim krakowskim, nowosądeckim 
i tarnowskim. W ostatnim dziesięcio
leciu Gazeta Południowa rozszerzyła 
i umocniła teren swojego oddziaływa
nia społecznego. Magazyny poniedział
kowy, środowy i sobotnio-niedzielny 
stanowiły o nowej, formalnie rzecz 
biorąc, koncepcji pisma. Główne 
zmiany treściowe, jakie dokonały się 
w tym partyjnym dzienniku Polski 
południowej od grudnia roku 1970 
wymagają oczywiście szczegółowego 
omówienia i innych narzędzi badaw
czych niż sucha kwerenda i informa
cja tytułowa. Nie omylę się jednak, 
jeśli powiem, że Gazeta Południowa 
przez krytykę partyjną niedomogów 
życia współczesnego, przez rozbudo
wany reportaż literacki i publicysty
kę gospodarczą, przez akcje poza-
dziennikarskie zjednała sobie sympa
tię tysięcy nowych czytelników, zbli
żyła się do problemów ich codzien
nego życia. 

Jeśli zważymy, że pierwszych szes
naście numerów pierwszej polskiej 
gazety Merkuriusza Polskiego ukazało 
się właśnie w Krakowie, jeśli wspo
mnimy, że organ SDKPiL Czerwony 
Sztandar drukowany był właśnie 
w Krakowie — twierdzenie o przeję
ciu najlepszych tradycji nie będzie 
gołosłowne. Że przecież broni na polu 
prasowym składać nikt nie ma zamia
ru, przeto współcześnie Gazeta Połud
niowa też się stara sprostać zadaniom 
nurtu epoki. 

Olgierd Jędrzejczyk 



ANDRZEJ SKOWROŃSKI 

Gazeta Południowa w badaniach prasoznawczych 

Wydawać się może, iż ilość materiałów empirycznych charakteryzujących po-
. szczególne tytuły prasowe (w szczególności prasę lokalną) nie jest zbyt znaczna. 
Jeśli jednak chodzi o Gazetę Południową, (dawniej Krakowską), to okaże się, że 
ilość materiału opisującego zawartość, odbiór, kolportaż, strukturę redakcji jest 
tak duża, iż skrótowe choćby ujęcie wszystkiego przekroczyłoby możliwości na
wet kwartalnika. Przedstawimy zatem problematykę, jaka zajmowała kolej
nych badaczy, każdorazowo powołując się na źródło, z którego czytelnik będzie 
mógł zaczerpnąć potrzebne szczegóły. Jako ilustrację przytoczymy natomiast 
niektóre ciekawsze wyniki pochodzące z badań niezbyt odległych w czasie. 

Opracowania poświęcone Gazecie Południowej podzielić można na dwie za
sadnicze grupy. Są to materiały charakteryzujące zawartość oraz czytelnictwo. 
Oprócz nich znaleźć można analizy struktury redakcji oraz analizy kolportażu. 

W dziedzinie badań nad nadawcą (w naszym przypadku — redakcja Gazety 
Południowej) wskazać możemy tylko na opracowanie Bolesława Garlickiego 
(1). Informacje tam zawarte charakteryzują strukturę organizacyjną redakcji, 
funkcje i tryb pracy kierownictwa oraz poszczególnych działów. 

Znaczna ilość opracowań dotyczy zawartości Gazety Południowej. Podzielić 
je można na takie, które charakteryzują przede wszystkim cechy formalne 
dziennika oraz takie, które odnoszą się do jego cech treściowych. Wśród pierw
szych wyróżnić należy: 

• Opracowania o charakterze językoznawczym. Należą tu prace Walerego Pi
sarka (2) — charakterystyka nagłówków wiadomości w dziennikach i Alicji 
Zagrodnikowej o trudności języka (3) oraz o poprawności języka rubryk 
sportowych w krakowskich dziennikach (4). 

• Opracowania przedstawiające strukturę Gazety. Wskażemy tu badania Jacka 
Adolfa (5) i Anny Maliszewskiej, charakteryzujące strukturę zawartości (6) 
oraz jej zmiany po zwiększeniu objętości (7); analizy te charakteryzują 
zresztą także cechy treści Gazety. 

• Opracowania dotyczące wykorzystania biuletynów agencyjnych i serwisów 
CAF. Problemem tym zajmowali się Paweł Dubiel i Edward Kamiński (8), 
Józef Niepokój (9) oraz tenże z Józefem Pałką (10). 

• Zmienność objętości w poszczególne dni tygodnia, a także w skali rocznej 
i struktura wypowiedzi wg źródeł finansowania, które to kwestie były m. in. 
przedmiotem analizy Janusza Maciaszka i Jana Malika (11). 

10 — Zeszyty Prasoznawcze 



Przedstawmy bliżej przykładowe wyniki jednego z przytoczonych badań. Oto 
zestawienie zaczerpnięte z analizy A. Maliszewskiej (7) : 

Zestawienie 1. Procentowa różnica powierzchni Gazety przed zwiększeniem 
objętości (I kwartał 1973) i po zwiększeniu objętości (II kwartał 
1973): 

Tytuły — 0,5 Problematyka PZPR + 2,3 
Zdjęcia —1,0 Materiały propagujące teo
Elementy graficzne + 6,2 retyczne problemy ideo

+ 0,5 Gatunki publicystyczne + 0,6 logii + 0,5 
Artykuł publicystyczny + 3,6 Materiały dotyczące kultury 

+ 0,9 Reportaż + 0,1 i sztuki + 0,9 
Felieton -1 ,8 Sport masowy — 1Д 
Materiały własne redakcji + 1,9 Publikacje dotyczące krajów 
Materiały PAP — 1,9 socjalistycznych + 1,0 
Materiały niedziennikarskie + 0,9 Publikacje dotyczące krajów 
Ogłoszenia, reklamy i ko kapitalistycznych -1 ,2 

munikaty — 2Д Współpraca Polski z krajami 
+ 1,9 Rozrywki umysłowe + 1,5 socjalistycznymi + 1,9 

Kalendarzyk imprez + 0,6 Współpraca Polski z krajami 
Tematyka społeczna + 2,6 kapitalistycznymi — 0,8 
Publikacje dotyczące mło Poradnictwo 0,0 

dzieży — 0,7 Publikacje zawierające ele
+ 1,3 Problematyka oświaty i wy menty aprobatywne + 1,3 

chowania — 0,2 Publikacje zawierające ele
Problematyka gospodarcza — 3,2 menty krytyczne + 3,6 
Problemy nauki i techniki + 0,8 

Dla uzupełnienia dodać należy, że V/ okresie od marca do maja 1973 nastą
pił wzrost objętości Gazety o 13°/o w stosunku do stanu z 1 stycznia 1973. 

Wśród prac opisujących głównie cechy treści Gazety wyróżnić można sze
reg grup tematycznych. Oto one: 

• Opracowania rekonstruujące obraz PZPR na podstawie treści prasowych. 
Zaliczyć tu należy analizy Józefa Koneckiego (12), Andrzeja Magdonia (13), 
Andrzeja Maliszewskiego (14), Zbigniewa Sobieckiego (15), Działu Analiz 
Prasowych KWP na temat III Plenum КС PZPR z 1976 r. (16) oraz dwa 
dalsze opracowania tegoż Działu Analiz Prasowych o ogólniejszym charak
terze (17 i 18). 

® Prace prezentujące obraz walki ideologicznej. Do tej grupy należy pięć opra
cowań wykonanych w Dziale Analiz Prasowych KWP, oznaczonych w wy
kazie numerami od 19 do 23. 

• Opracowania charakteryzujące tematykę gospodarczą na łamach prasy. Wy
mieńmy tu kolejne prace z Działu Analiz Prasowych KWP oznaczone nu
merami od 24 do 28. 

• Tematyka polityczna w prasie codziennej. Wskazać tu trzeba dawne opra
cowanie Ignacego Krasickiego (29) oraz dwa nowsze, wykonane w Dziale 
Analiz Prasowych KWP (30 i 31). 



• Problemy młodzieży. Kwestię tę prezentuje praca zbiorowa wykonana pod 
red. Hieronima Kubiaka (32) oraz dwa kolejne teksty Działu Analiz Praso
wych KWP (33 i 34). 

• Opracowania charakteryzujące różne pełnione przez Gazetę funkcje. Na
leżą tu: praca Barbary Kolowcy o roli prasy w przepływie informacji z dołu 
do góry (35), tejże autorki o listach do redakcji (36) oraz wykonany w Dziale 
Analiz Prasowych KWP tekst o krytyce prasowej (37). 

• Tematyka społeczna i światopoglądowa w prasie. Charakteryzują ją dwa 
opracowania Działu Analiz KWP (38 i 39) oraz praca Hieronima Kubiaka, 
Grzegorza Babińskiego i Mariana Niezgody (40). 

• Rady narodowe oraz wybory na łamach prasy krakowskiej są przedstawione 
w dwóch tekstach Działu Analiz Prasowych KWP (41 i 42). 

• Nauka i kultura w prasie: problematyką tą zajmował się Andrzej Maliszew
ski (43) oraz Dział Analiz Prasowych KWP i zespół K K PZPR (44). 

• Analiza treści prasowych pod kątem ich zasięgu terytorialnego. Wchodzą tu 
dwa opracowania wykonane przez Dział Analiz Prasowych KWP (45 i 46). 

• Reklama w prasie badana była przez Tomasza Przewoźniaka i Adama Świdę 
(47), a wyniki tych badań opublikowano w Zeszytach Prasoznawczych (48). 

• Zagadnienia prawne w krakowskich dziennikach omówione zostały w pu
blikowanej w Zeszytach Prasoznawczych pracy Ryszarda Raźnego (49). 

Pomostem między opracowaniami omawiającymi zawartość Gazety a pra
cami opisującymi jej odbiór są analizy kolportażu wykonane w Dziale Analiz 
Prasowych KWP w 1976 r. (50) — opublikowana w Zeszytach Prasoznawczych 
przez Mariana Nowego (51) i w 1977 r. (52) — opublikowana w Zeszytach Pra
soznawczych również przez M. Nowego (53). 

Omówmy teraz prace dotyczące czytelnictwa Gazety. Znaczna większość 
z nich powstała w Ośrodku Badań Prasoznawczych. Wydzielić wśród nich moż
na następujące grupy: 

• Opracowania charakteryzujące czytelnictwo w różnych środowiskach. Są one 
dosyć stare, a ich zasięg środowiskowy tłumaczyć należy przede wszystkim 
ówczesnym brakiem możliwości realizacji badań ankietowych na większych 
zbiorowościach. Wymieńmy tu prace Władysława Kobylańskiego o czytel
nictwie wśród robotników (54), Jerzego Mikułowskiego Pomorskiego o czy
telnictwie prasy wśród licealistów krakowskich (55), Władysława Kwaśnie-
wicza o czytelnictwie prasy w rodzinach nowohuckich (56 i 57) — w opar
ciu o spuściznę po Władysławie Kobylańskim i Henryka Siwka o czytelnic
twie w środowisku wiejskim (58). 

• Prace omawiające czytelnictwo w szerszych zbiorowiskach terytorialnych 
(m. Kraków i województwo krakowskie). Podobnie jak w grupie poprzed
niej opracowania te zawierają informacje o wskaźnikach zasięgu i struktury 
czytelnictwa wg podstawowych kategorii społeczno-demograficznych odbior
ców, o zainteresowaniach czytelniczych, a wreszcie o różnie formułowanych 
ocenach czytanych gazet. Niekiedy znaleźć w nich również można metodo-



logiczne propozycje badania zasięgu czytelnictwa prasy. Należą tu opraco
wania Włodzimierza Szewczuka (59), Władysława Kobylańskiego (60), Zbig
niewa Pucka (61), Zbigniewa Bajki o czytelnictwie dzienników w Krakowie 
(62), tegoż autora o czytelnictwie w woj. krakowskim (63), — Jerzego Miku
łowskiego Pomorskiego (64), Andrzeja Skowrońskiego (65), Zbigniewa Bajki 
0 czytelnictwie Gazety na tle czytelnictwa pozostałych dzienników woje
wództwa (66), tegoż książka o czytelnictwie prasy w Polsce Ludowej (67), 
Zbigniewa Nęckiego i Zbigniewa Sobieckiego (68), Andrzeja Rusinka (69), 
1 kolejny tekst Zbigniewa Bajki (70). 

• Opracowania charakteryzujące różne funkcje prasy. Wymienić tu trzeba 
analizy Tomasza Gobana-Klasa (71), Andrzeja Skowrońskiego (72), Juliana 
Bugiela, Lesława H. Habera i Wiesława Kosonia (73) oraz dwa kolejne 
teksty Zbigniewa Bajki (74 i 75). W pracach tych znajdujemy zresztą także 
i informacje o zasięgu czytelnictwa. 

• Charakterystyki młodzieżowego odbiorcy Gazety Południowej, wykonane 
przez Andrzeja Rusinka (76) i Mariana Nowego (77 i 78). 

• Analizy koncentrujące się na problemie opinii o Gazecie. Wskażmy tu na 
prace Hieronima Kubiaka i Adama Zielińskiego (79) oraz Zbigniewa Bajki 
(80). 

Aby ożywić ten nazbyt dokumentacyjny charakter niniejszego przeglądu 
przedstawmy nieco materiału omawiającego odbiór Gazety. Oto co pisał Zbi
gniew Bajka w 1973 r. (66) : 

„Gazeta Krakowska — co skądinąd doskonale wiadomo — jest najbardziej 
poczytnym dziennikiem krakowskim. Sięga po nią 58°/o dorosłych mieszkańców 
naszego województwa, przy czym 2/3 spośród nich to czytelnicy stali, systema
tyczni, 1/3 — dorywczy, okazjonalni." 

„...Gazeta Krakowska największą ilość czytelników rekrutuje z terenu woje
wództwa, głównie ze wsi (co niekoniecznie oznacza, że wśród rolników). S ię 
gają po nią najczęściej ludzie młodzi, w wieku pełnej aktywności społecznej 
i zawodowej; przed wszystkim członkowie PZPR i innych stronnictw społecz
no-politycznych i organizacji młodzieżowych. Czytelnik Gazety Krakowskiej 
to robotnik, rzadziej urzędnik lub rolnik, z wykształceniem zasadniczym zawo
dowym lub niepełnym średnim, często ze średnim, rzadziej podstawowym." 

„...Największa liczba badanych czytających Gazetę uważa, że na wyróżnie
nie zasługują treści rozrywkowe oraz powieść w odcinkach (nieco częściej są 
to mężczyźni), a następnie duża ilość ciekawych informacji ze świata." 

Spójrzmy teraz, jak w innych badaniach (75) wypadła konfrontacja zainte
resowań czytelniczych z zawartością Gazety (zestawienie 2). 

Porównanie struktury stałego i dorywczego czytelnictwa Gazety, sposób jej 
uzyskiwania, ilość osób czytających jeden egzemplarz oraz czytelnicze oceny 
dziennika w badaniach z r. 1974 (67) i 1977 (69) znajdujemy w zest. 3 (s. 150). 

Pozostały do odnotowania dwa opracowania specyficznie różniące się od po
zostałych. Pierwsze z nich wykonane pod kierownictwem Hieronima Kubiaka 
(81) jest rekonstrukcją oczekiwań i dążeń mieszkańców regionu krakowskiego 
na podstawie ich l istów do redakcji Gazety Krakowskiej. Mamy tu więc do 
czynienia z interesującą próbą charakterystyki świadomości społecznej w opar
ciu o materiały nadesłane do redakcji. 



Zestawienie 2. Zainteresowania czytelnicze a zawartość Gazety 

Tematyka 
Zaintereso

wania czytel
nicze N шв 427 

Struktura 
zawartości 

1. Krajowa i zagraniczna działalność różnych 
rządów, partii politycznych na świecie, dzia
łania wojenne, przewroty, walka narodowo
wyzwoleńcza 

2. Sport i turystyka 
3. Sprawy kultury i sztuki 
4. Zatrudnienie, płace, zarobki 
5. Sprawy nauki i oświaty, wychowanie mło

dzieży 
6. Sprawy budownictwa mieszkaniowego, ko

munikacji, usług, handlu, przemysłu spożyw
czego, służby zdrowia 

7. Porady (np. moda, mieszkanie, samochód, 
prawne itp.) 

8. Światopogląd, ideologia, religia 
9. Listy czytelników, odpowiedzi redakcji 

10. Rozrywki umysłowe, humor 
11. Zwyczaje, i obyczaje ludzi w Polsce i na 

świecie, ich sposoby życia, poglądy, życie 
prywatne 

12. Sprawy wsi i rolnictwa 
13. Ogłoszenia drobne, reklamy 
14. Powieści w odcinkach, opowiadania 
15. Kalendarzyk imprez, program kin, teatrów, 

telewizji 
16. Działalność PZPR i stronnictw politycznych 

w kraju, praca organizacji młodzieżowych 
17. Gospodarka kraju, praca zakładów przemy

słowych i instytucji 
18. Kradzieże, wypadki i przestępstwa 
19. Inne artykuły i informacje 

46 
38 
22 
40 

44 

41 

32 
29 
41 
43 

41 
26 
10 
34 

29 

15 

24 
53 
10 

9,4 
10,3 
10,5 
0,8 

7,6 

6,5 

1,0 
1,2 
0,6 
3,8 

6,7 
1.8 

10,0 
4,8 

3,9 

7,3 

7,2 
2,1 
4,5 

Inny charakter ma opracowanie drugie. Jest to wykonana przez Pawła Du
biela próba podsumowania badań nad Gazetą Południową (82). 

Przegląd badań charakteryzujących Gazetą Południową wykazał obfitość 
materiału empirycznego na ten temat. Sytuacja taka prowokuje do podjęcia 
próby syntezy czy też wyznaczenia różnych tendencji rozwojowych. Aby unik
nąć wniosków nieuprawnionych winniśmy zdać sobie sprawę z następujących 
faktów: 
— W przytoczonych badaniach Gazeta Południowa (Krakowska) była bądź za

sadniczym przedmiotem badań, bądź też informacje jej dotyczące uzyski
wano niejako „przy okazji". 

— Jak dotychczas, ogromna większość badań odbioru prasy w Polsce to bada
nia d e k l a r a c j i czytelnictwa, nie zaś czytelnictwa rzeczywistego. Dotych
czasowe próby przejścia od danych charakteryzujących deklaracje do infor
macji o czytelnictwie rzeczywistym 1 nie dają jeszcze zbyt pewnego gruntu 
dla kategorycznych wniosków. 

5 Por. H. S i w e k : Wartość poznawcza wskaźników zasięgu czytelnictwa. Zeszyty Pra
soznawcze 1973 nr 2; T. G o b a n - K l a s : Badanie zbiorowości odbiorców (Publiczność 
i publiczności aktualne). Zeszyty Prasoznawcze 1974 nr 2. 



СП 

о 
Zestawienie 3. Czytelnictwo Gazety Krakowskiej (Południowej) 

Czytelnictwo Sposób uzyskiwania 

Rok 

stałe dorywcze brak 
danych 

zakup 
w kiosku 

teczka 
w kiosku 

prenume
rata 

otrzymy
wanie 

w pracy 
pożycza

nie 
czytanie 

w czytelni 

inny 
sposób, 

brak 
danyeh 

1974 68,3 30,3 1,4 58,2 11,3 20,7 5,0 2,3 1,2 1,3 

1977 70,2 26,7 3,1 63,4 12,3 15,8 2,7 1,7 1,0 3,3 

Rok 

Ilość osób czytających 1 egzemplarz Ocena gazety 

N Zasięg Rok 
1 

osoba 
2 

osoby 
3 

osoby 
4 

osoby 
5 

osób 
6 

i więcej 
osób 

trudno 
powie
dzieć 

bardzo 
dobra dobra dosta

teczna 
nie

dosta
teczna 

brak 
danych 

N Zasięg 

1974 8,0 17,6 28,4 20,4 11,2 10,8 3,6 26,8 59,4 11,9 0,7 1.2 564 67,4 

1977 4,8 20,9 27,7 18,8 12,0 8,9 6,9 11.3 65,1 16,1 2,4 5,1 292 66,8 

3 
> 

> 



— Spowodowana obiektywnymi uwarunkowaniami trudna sytuacja nakładowa 
prasy polskiej jest czynnikiem silnie i w różnych momentach różnie za
k ł ó c a j ą c y m tak czytelnictwo prasy jak i badania nad nim, co wprawdzie 
jest dodatkowym bodźcem do prowadzenia badań, ale też wywołuje ko
n i e c z n o ś ć analiz s z c z e g ó l n i e precyzyjnych i ostrożnych. 

— Podobną uwagę sformułować można w odniesieniu do zawartości prasy. 
Limity papieru powodują bowiem ograniczenie objętości, co pozostaje 
w ścisłym związku z treścią prasy. 
Nawet jeśli referowane badania były do siebie zbliżone tematycznie, to 
różnice w technice zbierania materiałów, stosowanych narzędziach badaw
czych, w rodzajach przyjętych do realizacji prób czy w strukturze prób 
zrealizowanych nie zawsze pozwalają na dokonywanie porównań bezpo
średnich. 

Celem powyższych uwag nie jest zamknięcie drogi dla wszelkich syntez, 
uogólnień czy wyznaczania trendów. Idzie natomiast o podkreślenie, jak trud
ne i złożone są działania tego typu i jak łatwo na tej drodze o nadmierne 
uproszczenia i błędy, które mogą spowodować niesłuszne przekreślenie wielo
letniego trudu badawczego. 

OPRACOWANIA WSKAZANE W TEKŚCIE 

Organizacja redakcji 

1. Bolesław G a r l i c k i : Poszczególne redakcje polskie. Maszynopis w archi
wum OBP, Kraków 1970. 

Prace o języku 

2. Walery P i s a r e k : Nagłówki wiadomości w dziennikach. Zeszyty Praso
znawcze 1965 nr 1. 

3. Alicja Z a g r o d n i k ó w a: Różnice trudności języka w dziennikach kra
kowskich. Maszynopis w archiwum OBP, Kraków 1973. 

4. Alicja Z a g r o d n i k o w a : Analiza poprawności języka rubryk sporto
wych w dziennikach krakowskich oraz języka Tempa. Maszynopis w archi
wum OBP, Kraków 1974. 

Struktura gazety 

5. Jacek A d o l f : Studium porównawcze krajowej prasy codziennej. Prasa 
Współczesna i Dawna 1959 nr 1—2. 

6. Anna M a l i s z e w s k a : Analiza zawartości porannych dzienników kra
kowskich. Maszynopis w archiwum OBP, Kraków 1973. 

7. Anna M a l i s z e w s k a : Zmiana zawartości dzienników po zwiększeniu 
ich objętości. Maszynopis w archiwum OBP, Kraków 1973. 

Wykorzystanie serwisów agencyjnych 

8. Paweł D u b i e l , Edward K a m i ń s k i : Ilustracyjnośc dzienników polskich. 
Zeszyty Prasoznawcze 1965 nr 1. 

9. Józef N i e p o k ó j : Wykorzystanie biuletynów agencyjnych w polskiej pra
sie codziennej. Zeszyty Prasoznawcze 1972 nr 4. 



10. Józef N i e p o k ó j , Józef P a ł k a : Wykorzystanie biuletynów agencyjnych 
i zdjęć C A F w polskiej prasie codziennej. Maszynopis w archiwum OBP, 
Kraków 1972. 

Objętość a fundusz honorariów 

11. Janusz M a c i a s z e k , Jan M a l i k : Objętość dzienników i jej wykorzy
stanie dla międzyredakcyjnego rozdziału funduszu honoraryjnego. Maszy
nopis w archiwum OBP, Kraków 1967. 

Obraz partii 

12. Józef K o n e c k i : Problematyka partyjna w Gazecie Krakowskiej. Zeszyty 
Prasoznawcze 1966 nr 2—3. 

13. Andrzej M a g d o ń : Propaganda prasowa IV Zjazdu PZPR. (Doświadcze
nia i wnioski). Zeszyty Prasoznawcze 1968 nr 2. 

14. Andrzej M a l i s z e w s k i : Problematyka VI Zjazdu PZPR w polskiej pra
sie codziennej. Maszynopis w archiwum OBP, Kraków 1971. 

15. Zbigniew S ob i e c k i : Obraz Partii w trzech dziennikach krakowskich. 
Maszynopis w archiwum OBP, Kraków 1976. 

16. Informacja o III Plenum К С PZPR na łamach Gazety Południowej, Dzien
nika Polskiego, Echa Krakowa, Życia Literackiego, Przekroju i Studenta 
od 20 lutego do 30 kwietnia 1976*. Maszynopis Działu Analiz Prasowych 
KWP, maj 1976. 

17. Obraz Partii na łamach Gazety Południowej, Dziennika Polskiego i Echa 
Krakowa od 11 do 31 III 1976 *. Maszynopis Działu Analiz Prasowych 
KWP, październik 1976. 

18. Obraz Partii na łamach dzienników krakowskich od 15 X1977 do 1511978 *. 
Maszynopis Działu Analiz Prasowych KWP, styczeń 1978. 

Tematyka ideologiczna 

19. Krytyka świata kapitalistycznego w publicystyce krakowskich dzienników 
od II do 30IV1977 *, maszynopis Działu Analiz Prasowych KWP, maj 
1977. 

20. Problematyka ideowo-wychowawcza w Gazecie Południowej, Dzienniku 
Polskim i Echu Krakowa w świetle uchwały VII Plenum КС PZPR (14IV— 
31V1977) *, maszynopis Działu Analiz Prasowych KWP, czerwiec 1977. 

21. Udział krakowskich dzienników w zwalczaniu wrogiej propagandy i kształ
towaniu korzystnych nastrojów społecznych (1IV—30IX1977) *. Maszyno
pis Działu Analiz Prasowych KWP, październik 1977. 

22. Problem praw i swobód człowieka w socjalizmie i kapitalizmie na łamach 
krakowskich dzienników (1IX1977—28II1978) *. Maszynopis Działu Analiz 
Prasowych KWP, marzec 1978. 

23. Kampania „Walka o prawo do życia w pokoju" na łamach krakowskich 
dzienników w kwietniu 1978*. Maszynopis Działu Analiz Prasowych KWP, 
maj 1978. 

Tematyka ekonomiczna 

24. Ocena publicystyki i informacji na tematy ekonomiczne w dziennikach 
krakowskich od 1 V do 31 VII 1976 *. Maszynopis Działu Analiz Prasowych 
KWP, sierpień 1976. 

25. Informacja i publicystyka rolna dzienników krakowskich po VI Plenum 
КС PZPR od 221 do 6 III 1977 *. Maszynopis Działu Analiz Prasowych 
KWP, marzec 1977. 

* Pozycje oznaczone gwiazdką w niniejszym wykazie literatury cytujemy według opra
cowania nr 82. 



26. Jakość pracy, produkcji i nowoczesność wyrobów w publicystyce i infor
macji krakowskich dzienników (1 III—31 VIII 1977) *. Maszynopis Działu 
Analiz Prasowych KWP, wrzesień 1977. 

27. Budownictwo mieszkaniowe w mieście i na wsi w publicystyce i informacji 
krakowskich dzienników od 1IV do 30 IX 1977 *. Maszynopis Działu Analiz 
Prasowych KWP, listopad 1977. 

28. Rozwój społeczno-gospodarczy aglomeracji krakowskiej na Jamach Gazety 
Południowej, Dziennika Polskiego i Echa Krakowa (I—III kwartał 1977)*. 
Maszynopis Działu Analiz Prasowych KWP, listopad 1977. 

Tematyka polityczna 

29. Ignacy K r a s i c k i : Sprawy międzynarodowe w niektórych dziennikach 
polskich. Prasa Współczesna i Dawna 1959 nr 1—2. 

30. Ocena problematyki międzynarodowej w Gazecie Południowej, Dzienniku 
Polskim i Echu Krakowa (I kwartał 1976) *. Maszynopis Zespołu K K PZPR 
i Działu Analiz Prasowych KWP, maj 1976. 

31. Kultura polityczna na łamach Gazety Południowej od II do 30 XI 1976 *. 
Maszynopis Działu Analiz Prasowych KWP, grudzień 1976. 

Problematyka młodzieżowa 

82. Hieronim K u b i a k (red.): Wzór młodego obywatela propagowany przez 
prasę lokalną. Instytut Socjologii UJ, Kraków 1975. 

33. Problematyka młodzieżowa na łamach Gazety Południowej (wydanie A 
i AB) od 1 VII do 21IX 1975 *. Maszynopis Działu Analiz Prasowych KWP, 
wrzesień 1975. 

34. Obraz pracy, życia i dążeń młodzieży oraz działalność ZSMP i SZSP na 
łamach gazet krakowskich (1 XI 1977—30 IV 1978) *. Maszynopis Działu Ana
liz Prasowych KWP, maj 1978. 

Funkcje gazety 

35. Barbara K o l o w ca: Rola prasy w przepływie informacji z dołu do góry. 
Maszynopis w archiwum OBP, Kraków 1972. 

36. Barbara K o l o w c a : Listy do redakcji w świetle polityki redakcyjnej. 
Maszynopis w archiwum OBP, Kraków 1975. 

37. Krytyka prasowa na łamach Gazety Południowej od 1 VII do 31 XII 1975 *. 
Maszynopis Działu Analiz Prasowych KWP, luty 1976. 

Tematyka społeczno-światopoglądowa 

38. Rola dzienników krakowskich w walce z ujemnymi zjawiskami życia spo
łecznego w świetle uchwały Biura Politycznego К С PZPR z 22 lutego 
1977 г. (X1976—III 1977) *. Maszynopis Działu Analiz Prasowych KWP, 
kwiecień 1977. 

39. Ocena wkładu dzienników krakowskich w kształtowanie ideowych, socja
listycznych postaw w pracy, domu, życiu społecznym (1IX1977—28II 
1978) *. Maszynopis Działu Analiz Prasowych KWP, kwiecień 1978. 

40. Hieronim K u b i a k , Grzegorz B a b i ń s k i , Marian N i e z g o d a : Prasa 
regionalna jako popularyzator socjalistycznego stylu życia. Instytut Socjo
logii UJ, Kraków 1976. 

Bady narodowe 

41. Informacja nt. kampanii wyborczej do Sejmu PRL i rad narodowych na 
łamach Gazety Południowej, Dziennika Polskiego i Echa Krakowa od 11 
do 21 III 1976 *. Maszynopis Działu Analiz Prasowych KWP, marzec 1976. 



42. Obraz rad narodowych na łamach dzienników krakowskich od 15 VI do 
15 XII 1977 *. Maszynopis Działu Analiz Prasowych KWP, styczeń 1978. 

Nauka i kultura 

43. Andrzej M a l i s z e w s k i : Obraz nauki w prasie polskiej. Maszynopis 
w archiwum OBP, Kraków 1973. 

44. Krytyka artystyczna na łamach Gazety Południowej (II półrocze 1975) *. 
Maszynopis Zespołu K K PZPR i Działu Analiz Prasowych KWP, styczeń 
1976. 

Terytorialny adres wypowiedzi 

45. Podział terytorialny wypowiedzi (Kraków, Nowy Sącz, Tarnów) na łamach 
Gazety Południowej (wyd. A i AB) od 1 do 31 VII 1975 *. Maszynopis 
Działu Analiz Prasowych KWP, sierpień 1975. 

46. Problematyka miejska na łamach Gazety Południowej i Dziennika Polskie
go od 1 VII do 30 XI 1975 *. Maszynopis Działu Analiz Prasowych KWP, 
grudzień 1975. 

Reklama 

47. Tomasz P r z e w o ź n i a k , Adam S w i d a : Reklama w prasie — treść 
i środki. Maszynopis w archiwum OBP, Kraków 1975. 

48. Adam S w i d a : Reklama w prasie. Zeszyty Prasoznawcze 1976 nr 3. 

Zagadnienia prawne 

49. Ryszard R a ź n y : Zagadnienia prawne w dziennikach krakowskich. Zeszy
ty Prasoznawcze 1960 nr 4. 

Kolportaż 

50. Kolportaż prasy na terenie województw krakowskiego miejskiego, nowo
sądeckiego i tarnowskiego w listopadzie 1976*. Maszynopis Działu Analiz 
Prasowych KWP, grudzień 1976. 

51. Marian N o w y : Kolportaż prasy w województwach krakowskim miejskim, 
nowosądeckim i tarnowskim. Zeszyty Prasoznawcze 1977 nr 2. 

52. Kolportaż prasy w województwach krakowskim miejskim, nowosądeckim 
i tarnowskim w listopadzie 1977 *. Maszynopis Działu Analiz Prasowych 
KWP, grudzień 1977. 

53. Marian N o w y : Kolportaż prasy w województwie krakowskim miejskim, 
nowosądeckim i tarnowskim. Zeszyty Prasoznawcze 1978 nr 2. 

Czytelnictwo w środowiskach 

54. Władysław K o b y l a ń s k i : Krakowski robotnik a prasa. Prasa Współ
czesna i Dawna 1958 nr 2. 

55. Jerzy M i k u ł o w s k i P o m o r s k i : Krakowscy licealiści jako czytelnicy 
prasy (informacja o badaniach). Zeszyty Prasoznawcze 1961 nr 4. 

56. Władysław K w a ś n i e w i c z : Rodzina nowohucka jako odbiorca prasy 
(studium oparte na spuściźnie po Władysławie Kobylańskim). Zeszyty Pra
soznawcze 1963 nr 1—2. 

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

58. Henryk S i w e k : Rola klubów prasy i książki „Ruch" w środowisku 
wiejskim. Maszynopis powielany w archiwum OBP. Kraków 1964. 



Czytelnictwo w zbiorowościach terytorialnych 

59. Włodzimierz S z e w c z u k : Z badań nad recepcją prasy codziennej. Cz. I: 
Zeszyty Prasoznawcze 1960 nr 2—3; cz. II: Zeszyty Prasoznawcze 1961 nr 3. 

60. Władysław K o b y l a ń s k i : Publiczność prasowa Krakowa. Zeszyty Pra
soznawcze 1960 nr 5—6. 

61. Zbigniew P u c e k : Publiczność prasowa Krakowa. Zeszyty Prasoznawcze 
1967 nr 4. 

62. Zbigniew B a j k a : Czytelnictwo dzienników w Krakowie. Maszynopis 
w archiwum OBP, Kraków 1969. Por. także tegoż autora: Czytelnicy dzien
ników w Krakowie. Zeszyty Prasoznawcze 1969 nr 4. 

63. Zbigniew B a j k a : Badania czytelnictwa prasy w województwie krakow
skim. Maszynopis w archiwum OBP, Kraków 1970. 

64. Jerzy M i k u ł o w s k i P o m o r s k i : Skuteczność oddziaływania prasy 
w zakresie informowania i kształtowania opinii na przykładzie wybranego 
wydarzenia. Maszynopis w archiwum OBP, Kraków 1970. 

65. Andrzej S k o w r o ń s k i : Rola społeczna prasy sportowej. Maszynopis 
w archiwum OBP, Kraków 1972; por. także Henryk S i w e k : Zasięg czy
telnictwa dzienników i periodyków. Zeszyty Prasoznawcze 1973 nr 1; 
Andrzej S k o w r o ń s k i : Zasięg czytelniczy dzienników wydawanych przez 
RSW „Prasa-Książka-Ruch". Zeszyty Prasoznawcze 1973 nr 2. 

66. Zbigniew B a j k a : Czytelnictwo Gazety Krakowskiej na tle pozostałych 
dzienników województwa. Maszynopis w archiwum OBP, Kraków 1973. 

67. Zbigniew B a j k a : Czytelnictwo prasy w Polsce Ludowej. Kraków 1976. 
68. Zbigniew N ę с к i, Zbigniew S o b i e с к i : Deklarowane i rzeczywiste czy

telnictwo dzienników. Zeszyty Prasoznawcze 1976 nr 3. 
69. Andrzej R u s i n e k : Czytelnictwo prasy w Polsce Ludowej w latach 1974— 

1977. Materiały OBP, Kraków 1978. 
70. Zbigniew B a j k a : Działalność prasy w opinii społecznej. Raporty OBP, 

Kraków 1977. 

Funkcje prasy 

71. Tomasz G o b a n - K l a s : Prasa o formach spędzania czasu wolnego. Ma
szynopis w archiwum OBP, Kraków 1969. 

72. Andrzej S k o w r o ń s k i : Działalność organizatorska redakcji prasowych 
oraz jej odbicie w społecznej świadomości. Maszynopis w archiwum OBP, 
Kraków 1971. 

73. Julian В u g i e 1, Lesław M. H a b e r , Wiesław К o s o ń : Środki maso
wego komunikowania jako źródło przekazu treści politycznych w środowisku 
studenckim. Zeszyty Prasoznawcze 1972 nr 4. 

74. Zbigniew B a j k a : Integracyjna rola dzienników wojewódzkich. Materiały 
OBP, Kraków 1973. 

75. Zbigniew B a j k a : Rola społeczna dzienników wojewódzkich. Materiały 
OBP, Kraków 1974. 

Czytelnik młodzieżowy 

76. Andrzej R u s i n e k : Młodzi czytelnicy Gazety Krakowskiej — czytelnic
two, poglądy, opinie. Maszynopis w archiwum OBP, Kraków 1975 (publi
kacja w cytowanym opracowaniu pod red. H. Kubiaka — poz. 32). 

77. Stopień zaspokojenia zainteresowań młodego czytelnika prasy krakowskiej 
(w styczniu 1977) *. Maszynopis Działu Analiz Prasowych KWP, czerwiec 
1977. 

78. Marian N o w y : Stopień zaspokojenia zainteresowań młodego czytelnika 
prasy krakowskiej. Zeszyty Prasoznawcze 1978 nr 1. 



Opinie o Gazecie 

79. Hieronim K u b i a k , Adam Z i e l i ń s k i : Gazeta Krakowska w opiniach 
swych czytelników. Instytut Socjologii UJ, Kraków 1973. 

80. Zbigniew B a j k a : Motywy sympatii do gazet i czasopism. Zeszyty Praso
znawcze 1978 nr 2. 

Inne 
81. Hieronim K u b i a k (i in.) : Oczekiwania i dążenia mieszkańców regionu 

krakowskiego w świetle l istów do Gazety Krakowskiej. Kraków 1974. 
82. Paweł D u b i e l : Praktyczna użyteczność badań prasoznawczych (na przy

kładzie Gazety Południowej). Maszynopis w archiwum OBP, Kraków 1977. 



„Co" i „üe" 

„Typowy czytelnik Gazety poszu
kuje w niej przede wszystkim infor
macji międzynarodowej i krajowej, 
a w dalszej kolejności problematyki 
lokalnej (z Krakowa i województwa), 
materiałów publicystycznych, artyku
łów fabularnych i rozrywki, wreszcie 
informacji i sprawozdań sportowych." 

Do takich wniosków — mówiąc w 
największym skrócie — doszli autorzy 
ekspertyzy socjologicznej „Gazeta 
Krakowska w opiniach swych czytel
ników" (Hieronim Kubiak i Adam 
Zieliński), przeprowadzonej w 1973 
roku. W przygotowanej bardzo su
miennie ekspertyzie podjęli próbę od
powiedzi na pytania: kto jest czytelni
kiem Gazety, jaka jest jego postawa 
wobec pisma, czego w niej szuka 
przeciętny odbiorca (jeśli w ogóle 
można mówić o przeciętnym odbior
cy, pamiętając, że Gazeta dociera 
przecież do różnych środowisk), jak 
ocenia ukazującą się na jej łamach 
informację i publicystykę. 

Żaden sondaż nie obliguje redakcji 
do zmiany profilu pisma. I jeśli by — 
przykładowo — okazało się, że 99% 
ankietowanych życzy sobie powieści 
w odcinkach lub dwukrotnego zwięk
szenia miejsca przeznaczanego na 
sport czy rozrywkę, redakcja może 
przejść nad tymi życzeniami do po
rządku dziennego. Celowo przeryso
wuję problem, aby na jego przykła
dzie udowodnić, że ciągle jeszcze nie 
znajdujemy się na tym etapie, który 
pozwalałby na maksymalne zbliżenie 
przekazywanych nam przez badania 
prasoznawcze opinii i życzeń czytel
ników z tym, co można by określić 
mianem polityki redakcji. 

Dlaczego? — Przecież obraz zainte
resowań czytelniczych przedstawiony 
przez Kubiaka i Zielińskiego dowodzi 
dużej dojrzałości i wyrobienia prze
ciętnego odbiorcy Gazety, a życzenia 

czy „jak"? 

i oczekiwania wydają się na tyle po
ważne, racjonalne i uzasadnione, że — 
jak sądzę — niejeden z dziennikarzy 
czy naczelnych redaktorów sam chęt
nie by się pod nimi podpisał. 

Tymczasem spójrzmy na kolumny 
depeszowe Gazety, co na nich prze
waża? Nie informacja międzynarodo
wa i krajowa, lecz właśnie lokalna, 
często w dodatku „urzędowa" i „pro
tokolarna". Posiedźmy przez kilka dni 
z rzędu w sekretariacie odpowiedzial
nym i w dziale depeszowym, a prze
konamy się, że przy adiustacji i przy
krawaniu materiałów agencyjnych 
stosuje się wielkie, bardzo wielkie no
życe, natomiast do informacji tzw. 
własnych, w 95% lokalnych, używa 
się nożyczek maleńkich, niemal kos
metycznych. 

Nie wchodząc w przyczyny takiego 
stanu rzeczy, złożone i różnorodne, 
wypadnie stwierdzić, że obraz infor
macji na łamach Gazety (a dotyczy 
to także szeregu innych tytułów) jest 
rezultatem działania różnych mecha
nizmów, których kółka i tryby znaj
dują się zarówno w samej redakcji 
jak i poza nią. Oraz że zmiana tego 
obrazu, nawet jeśli życzenia i uwagi 
krytyczne czytelników przekazane 
nam za pośrednictwem prasoznawców 
korespondują z naszymi własnymi 
odczuciami, nie jest rzeczą prostą 
i łatwą. 

Uwagi te, uogólniające (jak sądzę) 
opinie wielu dziennikarzy, są pośred
nią — choć niewątpliwie bardzo upro
szczoną — odpowiedzią na pytanie 
o przydatność badań prasoznawczych. 

Wspomniane na początku studium 
(„ekspertyza socjologiczna") na temat 
opinii czytelników o Gazecie jest bar
dzo powściągliwe, jeśli idzie o stawia
nie postulatów i propozycji. Autorzy 
ograniczyli się, chyba słusznie, do 
przedstawienia określonej sytuacji, 



ukazali, jak wygląda interesująca nas, 
dziennikarzy Gazety, rzeczywistość. 
Wyciąganie wniosków należy do tych, 
którzy redagują pismo. 

Z tego, co powiedziałem wcześniej, 
mógłby wynikać pesymistyczny, bar
dzo pesymistyczny wniosek, że bada
nia opinii czytelników nie mają więk
szego sensu, bo i tak niczego nie 
zmienią. W rzeczywistości nie jest tak 
źle. Stwierdzenie, że wyniki badań 
prasoznawczych, przeprowadzanych 
sondaży nie mają z a s a d n i c z e g o 
wpływu na sposób redagowania pis
ma, mówi tylko o granicy ich przy
datności. I wbrew pozorom nie jest 
to trud idący na marne. 

Jak wiadomo, badania prasoznaw
cze nie są jedyną drogą, którą docie
rają do nas opinie, życzenia i uwagi 
krytyczne czytelników. Pomijając fakt, 
że również dziennikarz jest czytelni
kiem i chętnie porównuje własną ga
zetę z innymi, często w sposób samo-
krytyczny — już sam charakter jego 
pracy, liczne kontakty z różnymi śro
dowiskami pozwalają mu zapoznać się 
z funkcjonującymi w nich ocenami 
swojego pisma. Z często różnymi, 
a nawet skrajnymi życzeniami, postu
latami. W rezultacie w jego wyobraź
ni powstaje pewien „idealny" model 
własnej gazety oraz istniejący współ
rzędnie stereotyp oczekiwań czytelni
czych. Wyniki badań prasoznawczych 
albo go w tych przekonaniach i wy
obrażeniach utwierdzają, albo zmusza
ją do refleksji i skorygowania stereo
typu. 

Gdyby ktoś zechciał zadać sobie 
trud ponownego przejrzenia wymie
nianej tu ekspertyzy i sprawdzenia, 
w jakiej mierze dostarczona nam 
przez nią informacja przydała się 
w praktycznym redagowaniu Gazety, 
doszedłby do wniosku, że — przy 
wszystkich wyrażonych na początku 
zastrzeżeniach — w swoisty sposób 
towarzyszy nam ona i w programo
waniu zadań miesięcznych, i w pracy 
adiustacyjnej, w dyskusjach na kole
giach, i w dokonujących się codzien
nie samoocenach własnej pracy. Nie 
dlatego, że była odkryciem, objawie
niem, ale że w wielu wypadkach po
twierdziła słuszność pewnego idealne
go, założonego sobie przez zespół mo
delu Gazety (do którego zresztą, taki 
to los ideałów, z pewnością nigdy nie 
dojdziemy). 

Zatrzymałem się na wynikach ba
dań Kubiaka i Zielińskiego trochę 

dłużej, gdyż jest to jedno z nielicz
nych opracowań w pewnym sensie 
syntetycznych. 

Od tego czasu, przy okazji co roku 
organizowanej (w ramach święta Ga
zety) sesji prasoznawczej otrzymali
śmy jeszcze parę, przygotowanych 
przez Instytut Socjologii Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, opracowań. Na przy
kład: „Oczekiwania i dążenia miesz
kańców regionu krakowskiego w 
świetle listów do Gazety Krakowskiej 
(1974), „Wzór młodego obywatela pro
ponowany przez prasę lokalną" (1975), 
„Prasa regionalna jako popularyzator 
socjalistycznego stylu życia" w 1976 
roku. 

Celowo, dlatego być może jedno
stronnie rzecz ukazując, ograniczam 
się do analiz i badań prowadzonych 
przez Instytut Socjologii i — o czym 
będę mówił dalej — przez Dział Ana
liz Prasowych Krakowskiego Wydaw
nictwa Prasowego, ponieważ podej
mowały one tematy w szczególny spo
sób interesujące redakcję. Ponieważ 
szukaliśmy w nich odpowiedzi na 
nurtujące nas pytania, problemy, wąt
pliwości. 

Co więcej : zdając sobie sprawę 
z szybkiej stosunkowo dezaktualizacji 
materiału informacyjnego zawartego 
w badaniach prasoznawczych, stara
liśmy się tą drogą przyspieszyć pro
ces badawczy, co byłoby raczej trud
ne w wypadku, gdybyśmy musieli l i 
czyć na Ośrodek Badań Prasoznaw
czych, kierujący się przecież ogólno-
resortowymi celami i planami. 

Zupełnie inny rodzaj materiałów 
prasoznawczych otrzymujemy z Dzia
łu Analiz Prasowych Krakowskiego 
Wydawnictwa Prasowego. Są to, przy
gotowywane w oparciu o analizę tre
ści Gazety, oceny do dyskusji na od
bywające się praktycznie co miesiąc 
wspólne posiedzenia Rady Redakcyj
nej Gazety Południowej i kolegium 
redaktorów naczelnych krakowskiej 
prasy, radia i telewizji. 

Tu podejmowane przez Dział tema
ty są wypadkową zainteresowań nie 
tylko naszej redakcji, ale także dys
ponenta, czyli Wydziału Prasy, Radia 
i Telewizji КС PZPR oraz redakcji 
Dziennika Polskiego czy Echa Kra
kowa. Poświadczają to tematy tego
rocznych posiedzeń Rady Redakcyj
nej: „Obraz rad narodowych na ła
mach dzienników krakowskich", „Pro
blematyka partyjna na łamach Gaze
ty Południowej, Dziennika Polskiego 



i Echa Krakowa", „Problem praw 
i swobód człowieka w socjalizmie 
i w kapitalizmie w publicystyce i in
formacji prasy krakowskiej", „Wkład 
prasy krakowskiej, radia i telewizji 
w kształtowaniu ideowych postaw w 
pracy, w domu i w życiu społecznym", 
„Obraz życia, pracy i dążeń mło
dzieży oraz działalności ZSMP na ła
mach krakowskiej prasy, radia i TV", 
„Węzłowe problemy publicystyki po 
II Krajowej Konferencji PZPR — 
konfrontacja planów redakcyjnych 
i ich realizacji", „Krytyka postaw 
konsumpcyjnych i zachowań nawią
zujących do wzorów neomieszczań-
skiego stylu życia". 

Dobór tematów wyraża tu zainte
resowania redakcji: pragnie ona, zle
cając je Działowi Analiz Prasowych, 
sprawdzić, w jakiej mierze realizo
wane są w praktyce jej własne cele, 
plany i zamierzenia polityki redakcyj
nej. Dążenia to uzasadnione; w natło
ku zadań i dyrektyw, goniących jedna 
drugą kampanii prasowych, w mnogo
ści „pchających się" prosto z codzien
nego życia spraw i problemów spo
łecznych nietrudno zgubić czy ze
pchnąć mimo woli na margines ważne 
nawet wątki, pogubić lub skrzywić 
niezbędne proporcje tematyczne. 

Lektura materiałów przygotowywa
nych na posiedzenia Rady Redakcyj
nej pozwala przede wszystkim na 
ujawnienie wspomnianych dyspropor
cji i dokonanie niezbędnych korekt, 
inne rozłożenie akcentów w publicy
styce i informacji. Drugim ważnym 
dla praktyki dziennikarskiej elemen
tem jest — niejednokrotnie bardzo ży
wa i interesująca, czasem kontrower
syjna — dyskusja nie tyle nad otrzy
manymi przez członków Rady mate
riałami, ile nad podniesioną w nich 
problematyką. Same opracowania 
i protokoły z tych posiedzeń wędrują 
normalną drogą do szafy. Jeśli czasem 
sięga się po niektóre z nich, to naj
częściej wtedy, gdy pewien, analizo
wany już kiedyś temat wraca po
nownie — po roku, dwóch — jako 
przedmiot analizy. Ale zostają notat
ki, zawierające najważniejsze, zda
niem zainteresowanych, spostrzeżenfa 
dokonane przez Dział Analiz Praso
wych, najcenniejsze uwagi z dysku
sji, narzucające się m. in. także po
przez konfrontację z innymi tytułami, 
wnioski. Czasem także konkretne te
maty, które niekoniecznie muszą cze
kać na swą kolej w najbliższym pla

nie miesięcznym, często bowiem by
wają zlecane dziennikarzom z dnia 
na dzień. 

Te, jak je nazwałem, „zapiski" — 
nie będące streszczeniem przygotowa
nych przez Dział Analiz ocen i dys
kusji, ale powstałą w ich następstwie 
refleksją — trafiają z kolei na kole
gia redakcyjne, na zebrania zespołu, 
do planów bieżących i długofalowych. 
Same opracowania natomiast, nim 
zamkną się za nimi drzwi szafy, stają 
się wcześniej lekturą dla małych 
grup dziennikarzy zajmujących się 
określoną tematyką. 

Co jest, moim zdaniem, wadą 
omawianych tu materiałów? (Mówię 
o „wadzie" materiałów, a nie o „wi
nie" przygotowujących je niezwykle 
rzetelnie pracowników Działu Analiz 
Prasowych). Polega ona, najogólniej
szej używając charakterystyki, na sta
tystycznym ujęciu badanego wycinka 
zawartości Gazety. Czyż może być 
jednak inaczej? Właściwie już w sa
mym założeniu materiały prasoznaw
cze przygotowywane na posiedzenia 
Rady Redakcyjnej i kolegium redak
torów naczelnych mają dać odpowiedź 
na pytania: co (piszemy) i ile? W 
ocenie zawartej w odpowiedzi punktem 
odniesienia staje się z konieczności 
znowu pewien idealny, tym razem 
stworzony przez prasoznawców, mo
del. Model pisma, które w wyważo
nych proporcjach poświęca każdej 
kwestii — politycznej, ekonomicznej, 
społecznej, obyczajowej — odpowied
nią ilość miejsca, w niezbędnych prze
działach czasowych. 

Punktem odniesienia są także, rzecz 
często w materiałach na Radę Redak
cyjną podkreślana, dokumenty będące 
dyrektywą dla prasy, przede wszyst
kim partyjnej: uchwały Zjazdu, po
siedzeń plenarnych КС, zawierające 
takie bogactwo tematyczne, którego 
ani udźwignąć, ani w pełni wykorzy
stać nie potrafi dusząca się na swych 
ośmiu czy czterech kolumnach Ga
zeta. 

Zespół przygotowujący ocenę nie 
wie (i na dobrą sprawę wcale go to 
nie musi obchodzić), że przyczyny za
uważonych przezeń, powiedzmy, dys
proporcji tematycznych mają nie tyl
ko subiektywny charakter. Z jednej 
strony zbyt mała objętość, z dru
giej — wymagające doraźnej inter
wencji kwestie, z dnia na dzień spra
wiają, że wynikające z zasady propor
cjonalności tematycznej artykuły cze-



kają nieraz długo w kolejce bądź są 
spychane przez inne, pilniejsze. I stąd 
pewnie, między innymi, tak często 
pojawiająca się różnica w odczuciach 
(„mających słuszność") prasoznawców 
i znających „kuchnię redakcyjną" 
dziennikarzy, konfrontujących zawar
te w ocenach wnioski z praktyczną 
możliwością ich realizacji. 

Zresztą, dysproporcje wynikające 
z „co" i „ile" stosunkowo łatwo usu
nąć. I dlatego dziennikarzy bez po
równania więcej interesują uwagi 
i opinie prasoznawców dotyczące te
go, jak ich publikacje odbierane są 
przez czytelnika. W propagandzie — 
przepraszam za powtarzanie truiz
m ó w — nie liczy się, ile informacji 
i artykułów na dany temat zamieści
ła gazeta, ale ich skuteczność. Pod
stawą i w ogóle sensem istnienia 
środków masowego komunikowania 
jest dostarczanie odbiorcy informacji 
o faktach, zjawiskach i procesach za
chodzących w społeczeństwie, w świe
cie. Ale zbyt dobrze wiemy, że nie 
istnieje tzw. „czysta" informacja, gdyż 
już nawet jej dobór jest formą inter
pretacji i komentarza. Wiemy rów
nież, że między gazetą a czytelnikiem 
istnieją różnego rodzaju bariery — 
psychologiczne, socjologiczne, istnieje 
skomplikowany mechanizm percepcji, 
sprawiający że — podobnie jak w „fi
zycznym" procesie odbierania obrazu 
przez oko i przekazywaniu go — do 
świadomości czytelnika dostaje się 
tylko część dostarczonych mu infor
macji. 

Nikt nie musi mnie przekonywać, 
że problem jest diabelnie trudny, w 
mniejszym zresztą stopniu dla praso

znawców niż dla dziennikarzy, ale: 
metoda ciągłego powtarzania dobra 
jest przy wkuwaniu słówek, zawodzi 
jednak w propagandzie. Nie wystar
czy, żeby dziennikarz przekazał swo
je myśli, poinformował czytelnika 
o swojej opinii i stanowisku w okre
ślonej kwestii (listy napływające do 
redakcji świadczą o przepływie opi
nii także w przeciwnym kierunku) — 
on powinien go do tego stanowiska 
przekonać. Nie zamierzam być tysiąc 
pierwszym z długiej listy mających 
zapewne o wiele więcej na ten te
mat do powiedzenia odkrywców 
Ameryki. Jednakże jako dziennikarz 
praktyk byłbym wielce zobowiązany 
dziennikarzom teoretykom, biorącym 
pod szkło analizy tzw. zawartość ga
zety (także Gazety Południowej), aby 
znacznie większą niż dotąd uwagę 
skupili na problemie skuteczności pro
pagandy. Możemy się spierać i kłó
cić (bez tego zresztą nie ma auten
tycznej dyskusji), ale niech owe spo
ry dotyczą nie tylko tego, co i ile pi
szemy, ale także, czy może przede 
wszystkim tego, jak piszemy. 

Ostatecznie od sposobu ujęcia te
matu, od przekonujących — działają
cych i na intelektualną, i na emocjo
nalną sferę świadomości czytelnika — 
argumentów, od języka, jakim się po
sługujemy, od chwili, w której publi
kujemy artykuł zależy najwięcej. 
Wszyscy się z tym twierdzeniem zga
dzamy, ale dokonanie wyraźnego 
zwrotu w pożądanym kierunku jest, 
widać, trudniejsze, niż się nam wy
daje. 

Wiesław Mercik 



Sport wspó łczesny i jego odbicie na ł a m a c h prasy sportowej 

Taki był temat sesji naukowej, zor
ganizowanej w dniach 14 i 15 paź
dziernika 1978 przez Uniwersytet Ja
gielloński i Akademię Wychowania 
Fizycznego im. Bronisława Czecha 
w Krakowie z okazji trzydziestolecia 
Tempa. Sesji nadano uroczystą opra
wę. W imieniu władz Uniwersytetu 
Jagiellońskiego uczestników powitał 
prorektor prof, dr hab. A Pilch, po 
którym głos zabrał rektor krakow
skiej AWF prof, dr hab. K. Toporo-
wicz. Nawiązując do obchodzonego 
jubileuszu Akademii Wychowania F i 
zycznego podziękował dziennikarzom 
za dotychczasową współpracę i pod
kreślił potrzebę prowadzenia badań 
nad rolą sportu we współczesnym 
społeczeństwie. 

Podczas sesji wygłoszone zostały 
dwa następujące wykłady: Sport jako 
zjawisko społeczne — prof, dr hab. 
W. Kwaśniewicz, oraz Sport i świat 
współczesny czyli o usprawiedliwie
niu sportu — doc. dr hab. J . Lipiec. 

Przedstawiono ponadto 10 refera
tów: Sport a polityka — doc. dr 
J. Woleński; Gra i piękno — dr 
B. S. Kunda; Demos i champion — 
dr W. Jaworski; Samotność długody
stansowca — mgr J. Fiut; O zasadzie 
fair play — mgr M. Siciński; Sport 
a kultura masowa — mgr B. Żmu
dziński; Katharsis sportów samotni
czych — mgr J. Rzymełka; Z dziejów 
polskiej prasy sportowej — dr B. Tu
szyński; Poprawność języka w prasie 
sportowej — dr D. Wesołowska ; Stan 
i potrzeby badań nad prasą sporto
wą — mgr A. Skowroński. 

Tak obszerna problematyka, skon
densowana w krótkim stosunkowo 
czasie spowodowała, że mimo wielu 
ważkich, interesujących, nierzadko 
mocno kontrowersyjnych stwierdzeń 
dyskusja charakteryzowała się — by 
użyć sformułowania jednego z jej 

uczestników — pewną „gonitwą my
śli". Zbyt wiele bowiem było istot
nych kwestii, a mało czasu, by doko
nać dokładnej ich analizy. Z tego też 
względu dyskusja pozostawiła niedo
syt. Wszelako jej ogromną zasługą 
było uprzytomnienie obecnym jak 
wielkim polem badawczym jest 
sport współczesny w swoich licznych 
przejawach i jak rzadko dziedzina ta 
jest przedmiotem systematycznej re
fleksji naukowej. 

My jednak wróćmy do tego, co 
w sesji było najistotniejsze z punktu 
widzenia prasoznawcy, tzn. do refe
ratów mówiących o prasie sportowej. 
Grupę tę reprezentowały trzy ostat
nie z wyżej przedstawionej listy refe
ratów. 

Autor pierwszego z nich, B. Tu
szyński przedstawił publikowane już 
uprzednio w różnych miejscach (se
rię tych publikacji otwarły Zeszyty 
Prasoznawcze w numerze 57) wyniki 
swoich dociekań na temat początków 
prasy sportowej na świecie, a przede 
wszystkim w Polsce. Omówił on ko
lejno okoliczności powstania ważniej
szych pism sportowych w Polsce, od 
lwowskiego Przewodnika Gimnastycz
nego Sokół począwszy (1881), na Wia
domościach Sportowych kończąc. Pod
czas wygłaszania tego referatu doszło 
do interesującej kontrowersji między 
autorem, a doc. drem W. Lipońskim, 
który zakwestionował podaną w refe
racie datę stworzenia pierwszego pi
sma sportowego i przesunął ją wstecz 
do roku 1793, w którym ukazał się 
angielski Sporting Magazine (por. pu
blikację polemisty w Tempie nr 2084). 

D. Wesołowska w swym referacie 
podkreśliła ogromny w p ł y w prasy na 
poprawność języka używanego przez 
jej czytelników. Szczególne znaczenie 
kwestia ta ma dla prasy sportowej, 
czytanej przecież w znacznej mierze 



przez młodzież oraz osoby charakte
ryzujące się niezbyt wysokim pozio
mem wykształcenia. Niestety — zbyt 
często, jak wykazano w referacie 
przy użyciu sugestywnych przykła
dów — to właśnie prasa, w tym tak
że prasa sportowa jest źródłem, 
a przynajmniej rezonatorem wielu 
przykrych błędów językowych. 

Podsumowując: mimo pewnych 
niedociągnięć, sesja przyniosła wiele 
interesujących materiałów, stanowią
cych podstawę do ważkich przemy
śleń, tak z zakresu sportu jak i prasy 
sportowej. Chciałoby się tu napisać: 
ku pożytkowi licznie zgromadzonych 
na sali dziennikarzy sportowych. By

łoby to jednakże tylko pobożne życze
nie. Wyjąwszy bowiem przedstawi
cieli jubilata-redakcji Tempa, obec
ność innych dziennikarzy sportowych 
miała charakter incydentalny. Niech 
usprawiedliwieniem dla nich będzie 
fakt, że sobotnio-niedzielny termin 
sesji nie był zbyt szczęśliwie dobra
ny jako czas szczególnie wytężonej 
pracy dzienikarzy sportowych. Niech 
jednakże obiektywny czytelnik spra
wiedliwie osądzi, czy był to powód 
całkowicie usprawiedliwiający aż tak 
głębokie désintéressement. 

Poniżej drukujemy tekst referatu 
A. Skowrońskiego. 

Redakcja 



ANDRZEJ SKOWROŃSKI 

Stan i potrzeby b a d a ń nad p rasą s p o r t o w ą 

Zakreślmy na wstępie granice obszaru, po którym będziemy się poruszać. 
Interesować nas będzie nie cała prasa sportowa, lecz tylko ta jej część, która 
dociera do masowego odbiorcy, a zatem tytuły ukazujące się w dużych, stu
tysięcznych nakładach. Mówiąc o badaniach będziemy się koncentrować na 
dociekaniach o charakterze naukowym, refleksje publicystów krótko tylko 
kwitując. 

Aby przedstawić możliwie klarownie i systematycznie zebrany materiał, po
służmy się pewną zasadą porządkującą. Będzie nią klasyczna formuła Harolda 
Lasswella1. Pięć pytań: kto mówi, co mówi, do kogo, przy użyciu jakiego ka
nału i z jakim skutkiem, przystosowane do naszych potrzeb i uzupełnione o hi
storię prasy sportowej powinno być zadowalającym przewodnikiem po naszej 
dziedzinie. 

Zacznijmy od spojrzenia historycznego. Ten dział naukowej refleksji nad 
prasą sportową jest obfitszy od pozostałych. Wyróżnić możemy w nim dwa 
nurty. W pierwszym pozycje, przedstawiające kronikarsko rozumiane dzieje 
prasy sportowej. Do niedawna były to niezbyt obszerne rozprawy, omawiające 
historię prasy sportowej w dość ogólnych zarysach bądź określone etapy jej 
rozwoju. Wymienić tu należy prace Aleksandra Rekszy2, Henryki Młodzianow
skiej 3 , Bogdana Tuszyńskiego 4 , Adama Kalinowskiego5. 

W drugim nurcie leżą prace poświęcone wybranej problematyce, pojawia
jące się na łamach prasy sportowej w określonym momencie historycznym. 
Wskazać tu należy na artykuły B. Tuszyńskiego 6 . Wspomnieć wypada o opra-
1 H. D. L a s s w e l l : The Structure and Function of Communication in Society. (W:) 
L . Bryson (red.) : The Communication of Ideas. New York 1948. 
2 A. R e k s z a : Z dziejów prasy i literatury sportowej. Wychowanie Fizyczne 1948 nr 1; 
t e n ż e : Z dziejów polskiej literatury i prasy sportowej. Wychowanie Fizyczne 1948 
nr 5—6. 
» H. M ł o d z i a n o w s k a : Ogólne wiadomości o rozwoju polskiej prasy sportowej do 
1945 r. (W:) Historia prasy polskiej a kształtowanie się kultury narodowej. Pracownia 
Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego XIX i X X wieku PAN, OBP. Warszawa 1968, 
tom II. 
4 B . T u s z y ń s k i : Z historii prasy sportowej w Polsce. Kultura Fizyczna 1971 nr 10; 
t e n ż e : Rzut oka na główne kierunki rozwoju polskiej prasy sportowej do 1939 r. 
Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego tom XII, z. 2; t e n ż e : Początki prasy 
sportowej w Polsce Ludowej 1945—1948. Zeszyty Prasoznawcze 1973 nr 3. 
5 A. K a l i n o w s k i : Pionierskie pisma sportowe dla młodzieży. Wychowanie Fizyczne 
i Higiena Szkolna 1972, nr 2. 
• B . T u s z y ń s k i : Węzłowe problemy kultury fizycznej w Polsce lat 1945—1948 na 
łamach prasy sportowej. Sport Robotniczy 1974; t e n ż e : Koncepcje i polemiki na temat 
kultury fizycznej PPS i PPR na łamach prasy sportowej w latach 1945—1948. Materiały 
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cowaniach poruszających kwestie z zakresu sportu i wychowania fizycznego 
w prasie pozasportowej7. Początkami sportu w prasie zajmuje się także Woj
ciech Lipoński 8 . Osobne miejsce należy się książce B. Tuszyńskiego „Sprintem 
przez prasę sportową". Jej znaczenie jako najpełniejszej monografii przedmio
tu jest szczególne 9 . 

Pokrewne historycznym są prace przeglądowe, dokumentalne oraz wydaw
nictwa okazjonalne. Do pierwszej z tych grup zaliczymy opracowanie Henryka 
Laskiewicza 1 0 oraz wydaną przez Wydawnictwo „Prasa Sportowa" książeczkę 
„Prasa sportowa i turystyczna na tle rozwoju kultury fizycznej w Polsce"n. 
Drugą grupę reprezentują wydawnictwa jubileuszowe (np. z okazji jubileu
szu Tempa — 1968, 1973, czy Wiadomości Sportowych — 1974). 

Jeśli przejdziemy teraz do naszej zasady porządkującej, to jej pierwsze py
tanie „kto mówi?" wyznaczy nam nowy obszar poszukiwań. Będą się na nim 
znajdować pozycje charakteryzujące nadawcę prasowego. W naszym przypad
ku — dziennikarzy sportowych. Istnieje spora liczba publikacji na ten temat. 
Ale — rzecz znamienna — w ogromnej większości mają one charakter publi
cystyczny bądź kronikarski1 2. Przykładem podejścia naukowego do tej kwestii 
jest opracowanie „Dziennikarze sportowi jako kategoria zawodowa", będące 
pracą magisterską Krzysztofa Blautha 1 3. 

Obok opracowań poświęconych różnym aspektom zawodu dziennikarskiego 
wymienić należy charakterystykę funkcji intencjonalnej (programów redakcyj
nych) Przeglądu Sportowego, Sportu, Tempa, Sportowca i Wiadomości Spor
towych zawartą w wykonanym w 1972 r. w Ośrodku Badań Prasoznawczych 
opracowaniu u . 

Dalsze pytanie — „co mówi?" — kieruje naszą uwagę na problem treści 
zamieszczanych przez prasę sportową. Niektóre z pozycji związanych z tą kwe
stią wymienil iśmy uprzednio, omawiając prace o charakterze historycznym. 
Teraz wskażmy na opracowania o charakterze socjologicznym. Zaliczyć tu na
leży badania Andrzeja Tyszki z r. 1964 1 5 . Analizując zawartość Expressu Wie-

pomocnicze do historii dziennikarstwa Polski Ludowej — Zespół Badania Historii Dzien
nikarstwa Polski Ludowej Instytutu Dziennikarstwa, 1974, z. 3; 
7 S. W i l k : Problematyka wychowania fizycznego i sportu na łamach Głosu Ludu 
(1944—1948). Wychowanie Fizyczne i Sport 1974 nr 2; 
8 W. L i p o ń s k i : Sport. Literatura. Sztuka. Warszawa 1974. 
' B. T u s z y ń s k i : Sprintem przez prasę sportową. MON, Warszawa 1975. 
1 8 H. L a s k i e w i c z : Prasa i czasopisma z dziedziny kultury fizycznej w Polsce Ludo
wej. Kultura Fizyczna 1968 nr 2. 
1 1 Prasa sportowa i turystyczna na tle rozwoju kultury fizycznej w Polsce. „Prasa 
Sportowa" RSW „Prasa", Warszawa 1968. 
1 2 Zawodowcy. Sport, moja miłość. (Dyskusja redakcyjna z udziałem J. C i s z e w s k i e 
go, J. I w a s z k i e w i c z a , A. R o m a n a i B. T o m a s z e w s k i e g o ) . Sportowiec 
1974 nr 53, 1975 nr 1; H. C z e k a ń s k i : Dziennikarze sportowi. Wiadomości 1974 nr 13; 
J . Z m i e r z l i k : My wszyscy... Przegląd Sportowy 1974 nr 147; Z. C h m i e l e w s k i : 50-
lecie AIPS. Prasa Polska 1975 nr 1: Z. Ch.: 39 Kongres AIPS. Prasa Polska 1975 nr 6; 
P. W i e r z b i c k i : Przegrali, ale wygrali. Literatura 1975 nr 21; D. P a s s e n t : Wer
ble i dzwony. Polityka 1976 nr 10 ; К. В a d z i а к : Gimnastyka w barze. Prasa Polska 
1976 nr 6; P. D u b i e l : O niedotrenowaniu olimpijczyków. Zeszyty Prasoznawcze 1976 
nr 4 ; E. W o ź n y : Przez sport z wiatrem w podeszwach. Prasa Polska 1976 nr 12 ; 
L. W i c h r o w s k i : Dziennikarska powinność. Kultura i ty 1978 nr l ; P. D u b i e l : 
O sportowej rywalizacji czyli o szczęściu. Zeszyty Prasoznawcze 1978 nr 2. 
1 8 K. B l a u t h : Dziennikarze sportowi jako kategoria zawodowa. Praca magisterska; 
Instytut Dziennikarstwa UW (Zaoczne Studium Magisterskie), 1973. 
1 4 A. S k o w r o ń s k i : Rola społeczna prasy sportowej. Maszynopis w archiwum Ośrod
ka Badań Prasoznawczych w Krakowie, 1972. 
1 5 A. T y s z k a : Ludzie sukcesu sportowego jako przedmiot zainteresowania prasy. Ze
szyty Prasoznawcze 1965 nr 2; t e n ż e : Sportowcy jako bohaterowie współcześni: ana
liza treści prasowych. Studia Socjologiczne 1966 nr 2. 



czornego, Sztandaru Młodych, Przeglądu Sportowego i Sportowca, autor odpo
wiada na pytania: co jest treścią przekazu informacji sportowej, jaka jest rola 
prasy w tworzeniu sukcesu sportowego, jaka jest droga od faktu sportowego 
do informacji wydrukowanej w prasie oraz jak prasa sportowa przedstawia 
problem: sukces w sporcie a sukces życiowy. 

Do prac A. Tyszki nawiązują badania Ewy Nasalskiejw, zrealizowane 
w 1975 r. przy merytorycznym współudziale Barbary Krawczyk. Analizowano 
w nich zawartość Sportowca (rocznik 1974), określając jego cechy formalne 
(gatunki dziennikarskie, szczegółowość informacji, wielkość pozycji, ilustracyj-
ność) i treściowe (prezentowane formy kultury fizycznej, instytucje kultury 
fizycznej, tematyka w ujęciu typologicznym, problematyka olimpizmu, podział 
na dyscypliny sportowe, elementy wzoru osobowego sportowca). 

Wspomnieć tu jeszcze wypada o wymienianym już opracowaniu „Rola spo
łeczna prasy sportowej", w którym zamieszczono wyniki analizy zawartości 
Przeglądu Sportowego, Sportu, Tempa, Sportowca i Wiadomości Sportowych. 
Zawartość tych gazet i czasopism scharakteryzowana tu została od strony po
działu wypowiedzi ze względu na autorstwo, środki wyrazu, źródło pochodze
nia, gatunki, krytyczność, tematykę według rodzaju sportu i dyscyplin sporto
wych oraz elementy prezentowanego systemu wartości. 

Ściśle związane z analizami zawartości prasy sportowej są badania języka 
w tej prasie używanego. Do tej dziedziny należy opracowanie Stefana Recz-
ka 1 7 . Podjęto w nim próbę charakterystyki swoistych środków językowych 
stosowanych przez dziennikarzy piszących w polskiej prasie sportowej. 

Bardzo interesujące rozważania dotyczące języka prasy sportowej przedsta
wił Jan Miodek 1 8. Opracowanie jego charakteryzuje metaforykę nagłówków 
w prasie sportowej. 

Zajmując się tylko jednym środkiem przekazu, pomińmy kolejne pytanie 
„przy użyciu jakiego kanału?" Istotne dla nas jest natomiast pytanie następ
ne: „do kogo?". Wyznacza ono pole dociekań, których wyniki charakteryzują 
odbiorcę — czytelnika prasy sportowej. Stan badań tej problematyki jest dość 
szczególny. Istnieje bowiem mnogość informacji pozwalających ustalić rozmia
ry publiczności prasy sportowej, a nawet scharakteryzować strukturę jej czy
telnictwa pod kątem cech socjo-demograficznych czytelników. Nie ma potrzeby 
wyliczać wszystkich badań zawierających tego rodzaju dane. Wystarczy powie
dzieć, że materiał taki uzyskujemy na przykład we wszystkich w zasadzie ba
daniach czytelnictwa, realizowanych co roku w Ośrodku Badań Prasoznaw-
czych 1 9 . 

Znacznie więcej informacji przynosi wymienione już uprzednio opracowanie 
„Rola społeczna prasy sportowej". Obok danych opisujących zasięg i strukturę 
czytelnictwa prasy sportowej zawiera ono empiryczne charakterystyki hierar-

" E. N a s a l s k a : Elementy wzoru osobowego sportowca w ujęciu prasy specjalisty
cznej. Wrocławski Rocznik Prasoznawczy 1975—1976. 
1 7 S. R e c z e k : O stylu polskiej prasy sportowej. Zeszyty Prasoznawcze 1968 nr 3; 
t e n ż e : O stylu polskiej prasy sportowej. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Rze
szowie 1969, zeszyt 4/6 — Nauki Humanistyczne. 
1 8 J . M i o d e k : Szablon metaforyki nagłówków w prasie sportowej. Acta Universitatis 
Wratislaviensis 1974 nr 249 — Prace Literackie XVI. (Streszczenie tej pozycji: Wrocław
ski Rocznik Prasoznawczy 1974). 
l ł Por. np. Z. B a j k a : Czytelnictwo prasy w Polsce Ludowej. Kraków 1976; A. R u s i 
n e k : Czytelnictwo prasy w Polsce Ludowej w latach 1974—1977. Materiały OBP, Kra
ków 1978. 



chii źródeł informacji sportowej, motywacji korzystania z poszczególnych źró
deł, zainteresowań czytelników, ich opinii o sporcie. 

Mówiąc o badaniach odbioru prasy sportowej wspomnijmy jeszcze o próbie 
określenia faktycznego popytu na tę prasę. Została ona podjęta przez Tadeu
sza Kupisa 2 0 , który uzyskał materiał empiryczny w wyniku przeprowadzenia 
tzw. eksperymentu nadziałowego. 

Wreszcie ostatnie pytanie naszej zasady porządkującej: „z jakim skutkiem?". 
To ważne pytanie traktować należy jednak raczej jako postulat niż jako wy
znacznik uprawianych badań. Pewne nieśmiałe próby w tym zakresie zawiera 
wspomniane już opracowanie „Rola społeczna prasy sportowej". Są to jednak 
zaledwie skromniutkie początki. 

Pozostaje nam jeszcze skwitować publicystyczną refleksję nad prasą spor
tową. Zakres jej zainteresowań obejmuje głównie historię prasy sportowej 
i sprawy warsztatowe dziennikarstwa sportowego. Niekiedy jest to ogólniejsza 
refleksja nad sportem w prasie jako elementem kultury masowej. Autorami 
wszystkich tych publikacji są specjaliści, pisujący w stałych rubrykach czaso
pism społeczno-literackich (Bohdan Tomaszewski, Rezerwowi z Literatury), ale 
także i dziennikarze, których działalność kojarzy się nam na ogół z inną tema
tyką (Daniel Passent, Krzysztof Teodor Toeplitz, Aleksander Małachowski). 

Naszkicowaliśmy w ogólnych zarysach stan badań nad prasą sportową. Ja
kie postulaty pod adresem badaczy można sformułować na podstawie tego 
obrazu? Przedstawmy na początek propozycje szczegółowe. 

W zakresie badań nad historią prasy sportowej dostrzec można brak szcze
gółowych monografii konkretnych tytułów prasowych. Pamiętając, że większość 
tytułów powstała już po II wojnie światowej, musimy sobie równocześnie 
uświadomiać, że od tego czasu upłynęło ponad 30 lat, w ciągu których nagro
madziło się wiele materiałów czekających na swego kronikarza. 

Inną szansą jest tu opracowywanie historycznych monografii określonych 
wątków problemowych, zawartych w prasie sportowej. Pożyteczne wydaje się 
również podjęcie badań zmierzających do sporządzenia biografii zasłużonych 
dziennikarzy sportowych. 

W zakresie badań nad nadawcą widzimy potrzebę podjęcia próby wypra
cowania modelu kształcenia a przynajmniej doszkalania dziennikarzy spor
towych, których odrębność działania w stosunku do przedstawicieli innych 
gałęzi zawodu dziennikarskiego jest znaczna. Pożyteczne byłoby także skon
struowanie modelu organizacji redakcji pisma sportowego (przynajmniej w od
niesieniu do pism o charakterze ogólnym, niespecjalistycznym jak: Sport, 
Przegląd, Sportowy, Tempo. Istniejący bowiem znany model redakcji opraco
wany został przez Bolesława Garlickiego 2 1 z myślą o prasie typu general inte
rest i jako taki nie zawsze jest możl iwy do wykorzystania w prasie sportowej. 

Mocno odczuwa się także brak opracowań dotyczących warsztatu pracy 
dziennikarza sportowego. 

W zakresie badań nad zawartością rysuje się potrzeba wykonania analizy 
charakteryzującej w pełni cechy formalne pism sportowych, ich tematykę, 
lansowane systemy wartości i sposoby ich przedstawiania. Istniejące opraco
wania mają bowiem charakter częstkowy, fragmentaryczny i pochodzą w naj-

=• T K u p i s - гтегг- .к: : czasopisma г.а polskim rynku prasowym. Kraków 1975. 
- В G a r . . : * : Orç j .• ; a pracy redak". Ma-.erlaly OBP — zeszyt 19. Kraków lfTŁ 



lepszym razie sprzed niemal 5 lat. Bardzo potrzebne wydaje się także uszcze
gółowienie i pogłębienie badań nad językiem prasy sportowej, bowiem do
tychczasowe analizy cechuje znaczny stopień ogólności, są ponadto dosyć już 
stare. 

W dziedzinie badań nad odbiorem prasy sportowej nieodzowne wydaje się 
pogłębienie dociekań nad zainteresowaniami czytelniczymi, opiniami o spor
cie i ich motywacjami, a także odtworzenie systemów wartości akceptowanych 
przez czytelników prasy sportowej. Informacje te posłużyć mogą jako podsta
wa racjonalnej działalności perswazyjnej. Stanowić też powinny punkt wyj
ścia do badań bardzo istotnego problemu skuteczności oddziaływania prasy 
sportowej. Ta ostatnia kwestia, w zasadzie nie badana, wymaga komplekso
wych analiz, poczynając od zakreślenia granic, w których oddziaływanie prasy 
sportowej może być skuteczne, kończąc zaś na określeniu skuteczności spo
sobów perswazyjnego oddziaływania. 

Na zakończenie — dwie uwagi ogólne: 

• Istnieje konieczność ścisłego powiązania badań nad prasą sportową z dorob
kiem szeroko pojętych nauk społecznych. Na gruncie historii, socjologii kul
tury, socjologii sportu, prasoznawstwa wypracowano dostatecznie wiele wzo
rów i systemów pojęciowych, które powinny być wykorzystywane dla mocniej
szego osadzenia badań nad prasą sportową w systemie wiedzy o społeczeń
stwie. Zbyt często bowiem badania te mają charakter jednostronny, płasko-
empiryczny, za rzadko przedstawiają badane problemy w ciągach przyczyno-
wo-skutkowych, za często brak jest perspektywy w opisie zjawiska, ukazania 
jego dynamiki rozwojowej. 

• Pamiętać należy, że komunikowanie masowe jest procesem złożonym. Bada
nia wycinkowe, badania poszczególnych elementów nie pozwalają na ogar
nięcie całego zjawiska, utrudniają poznanie prawidłowości nim rządzących 
oraz mechnizmów działania. Dlatego właśnie przypomnijmy w tym miejscu 
nienowy dla prasoznawstwa postulat prowadzenia takich badań, które uwzglę
dniałyby wszystkie fazy procesu komunikowania. Bo przecież postulat ten słu
szny jest także w badaniach prasy sportowej. 



Odznaczenie Krakowsk ie j Rozgłośni P R 

Krakowska Rozgłośnia Polskiego Radia, najstarsza rozgłośnia terenowa PR, 
uchwałą Rady Państwa odznaczona została 24 listopada 1978 Krzyżem Koman
dorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Na zdjęciu: zastępca członka 
Biura Politycznego КС, I sekretarz K K PZPR Kazimierz Barcikowski dekoruje 
sztandar Rozgłośni. O jubileuszu Krakowskiej Rozgłośni PR — zob. Zeszyty 
Prasoznawcze nr 2/1978, s. 151. 

Fot. Jadwiga Rubis 



Prasa konspiracyjna i począ tk i prasy P o l s k i Ludowej 

Charakter naszych dziejów zade
cydował też o charakterze i wysokiej 
randze czasopiśmiennictwa. Gdy za
grożona była egzystencja bytu naro
dowego, nieistniejące instytucje życia 
publicznego zastąpić musiało słowo 
pisane, konspiracyjna informacja i 
publicystyka. Tak było i w okresie 
drugiej wojny światowej. Obiegowe 
opinie o najlepiej zakonspirowanym 
i najżywszym polskim podziemnym 
ruchu wydawniczym w okupowanej 
Europie należy jednak potwierdzić w 
badaniach, ponieważ dotychczasowy 
obraz prasy tego okresu jest nie
pełny. 

Sekcja Literatury Krajowej lat 
1939—1945 Komisji Historycznolite
rackiej Oddziału Krakowskiego PAN 
oraz Instytut Kształcenia Nauczycieli 
i Badań Oświatowych w Kielcach w 
60-lecie odzyskania niepodległości 
zorganizowały w dniach 20—21XI 
1978 konferencję naukową na temat 
polskiej prasy konspiracyjnej i po
czątków prasy w Polsce Ludowej. Na 
tematykę wystąpień wywarło w p ł y w 
miejsce konferencji — w Ameliówce 
pod Radostowa, „domową górą" Że
romskiego: Kieleckie było terenem 
bardzo aktywnej działalności wydaw
niczej w czasie okupacji. 

Aby ukazać w pełnym świetle ro
lę i znaczenie „gazetek" zwrócono 
uwagę w komunikatach na prasę ga
dzinową, wydawaną przez okupanta 
w języku polskim. Tej perfidnej ro
boty, zasięgu jej wp ływów i rozmia
ru kolaboracji nie można pominąć 
ani oddzielić od prasy konspiracyj
nej, ponieważ obie, choć w różnym 
stopniu, oddziaływały na tego same
go czytelnika — gadzinowa chociaż
by jako źródło informacji o zarządze
niach niemieckich. 

Powstanie czasopiśmiennictwa po 
wyzwoleniu, jego rozwój w zupełnie 

odmiennej sytuacji politycznej, gospo
darczej, nawet terytorialnej wymaga 
również pilnego opracowania. 

W pierwszym dniu konferencji, któ
rej przewodniczył prof, dr T. W e i s s , 
wygłoszono 7 referatów: Rozwój 
dziennikarstwa w Polsce Ludowej a 
ewolucja prasy na Kielecczyźnie — 
prof, dr A. S ł o m k o w s k a ; Tra
dycje prasy konspiracyjnej w Pol
sce — doc. d r J . M y ś l i ń s k i ; Pra
sa ruchu oporu w okresie okupacji hi
tlerowskiej w Polsce w latach 1939— 
1945 — doc. dr J. J a r o w i e c k i ; 
Kielecka prasa konspiracyjna w la
tach II wojny światowej — dr M. 
A d a m c z y k ; Krakowska prasa kon
spiracyjna w latach II wojny świato
wej — doc. dr J. J a r o w i e c k i ; 
Rzeszowska prasa konspiracyjna lat 
1939—1945 na tle tradycji — dr 
Z. S o k ó ł ; Konspiracyjne wydaw
nictwa prasowe na Lubelszczyźnie 
w latach 1939—1954 — doc dr 
Z. J. H i r s z . 

W drugim dniu obradowano w 
dwóch sekcjach tematycznych. W sek
cji prasy konspiracyjnej, której prze
wodniczył doc. dr J. Jarowiecki, wy
słuchano komunikatów: Informacja o 
życiu i sytuacji społeczeństwa pol
skiego w prasie gadzinowej — dr 
E. С y t o w s к i e j ; Prasa tajna środ
kiem przekazywania treści politycz
nych i ideowych oraz instrumentem 
przekonywania — dr S. L e w a n 
d o w s k i e j ; Tajne ośrodki wydaw
nicze prasy obozu lewicowego na 
Kielecczyźnie — dra S. P a s t u s z -
k i, Konspiracyjna prasa okresu oku
pacji hitlerowskiej na Żywiecczyźnie — 
dra S. D o b o s z a ; Twórczość lite
racka na łamach pism podziemnych — 
mgr B. P i e t r z y k ; Gadzinowa pra
sa na Kielecczyźnie w latach okupa
cji hitlerowskiej — dra M. A d a m-
c z у к а ; Goniec Krakowski na tle 



prasy gadzinowej — mgr W. W ó j -
c i k. 

W sekcji prasy Polski Ludowej, 
pod przewodnictwem prof, dr A. 
Słomko wskiej, z komunikatami wy
stąpili: mgr W. K l i m c z y k : Dzia
łalność Wojewódzkiego Urzędu Infor
macji i Propagandy; mgr W. M a 
c i e r z y ń s k i : Początki i rozwój 
prasy na Kielecczyźnie do 1939; 
dr H. W o l n y : Czasopiśmiennictwo 
społeczno-kulturalne na Kielecczyź
nie w latach 1939—1945; mgr. T. M a-
r y n i a k : Rola i funkcja prasy za
kładowej na Kielecczyźnie; dr S. 
I w a n i a к: Propaganda wychodź
stwa z woj. kieleckiego w świetle 
prasy z lat 1945—1948; mgr L. K o 
w a l c z y k : Życie Robotnicze w la
tach 1923—1946. 

Materiały z konferencji będą ogło
szone drukiem i to — jak wynika z 
zapewnień organizatorów — względ
nie szybko, co zwalnia sprawozdawcę 
od szczegółowego ich relacjonowania. 
Natomiast na odnotowanie zasługują 
głosy w dyskusji. 

Środki przekazu informacji to nie 
tylko prasa, ale także radio i film. 
Dotychczas zasięg i oddziaływanie 
tych mediów są prawie nie uwzględ
niane w badaniach nad okresem oku
pacji. W zasadzie dominuje historia 
prasy, w niewielkim stopniu zwraca 
się uwagę na zagadnienia prasoznaw
cze, nie bada się m. in. systemów 
pracy redakcyjnej (prof, dr M. T y -
r o w i с z), nie prowadzi się analizy 
zawartości, brak studiów o recepcji, 
nie są uwzględniane zagadnienia ty
pologiczne (dr M. Z i ę b a ) ani sto
pień prawdziwości przekazywanych 
informacji. Dotyczy to również zasię
gu oddziaływania oraz — wśród pro
blemów metodologicznych — periody-
zacji rozwoju prasy podziemnej (dr 
A. N o t k o w s k i ) i stosowania ka
tegorii lewicowości, radykalności czy 
prawicowości bez uwzględniania oko

liczności i warunków jej powstawa
nia (dr E. K r ó l ) . 

Ze względu na brak opracowania 
całości dziejów czasopiśmiennictwa 
konspiracyjnego różne środowiska ba
dawcze stosownie do ambicji lokal
nych ustalają zasięg ośrodków wyda
wniczych (np. tworzenie Rzeszow-
szczyzny avant la lettre, sprawa przy
należności Inspektoratu „Chata") czy 
też przynależność partyjną (nie wszy
stkie gazetki adresowane do miesz
kańców wsi były organami ludow
ców — doc. dr J. Jarowiecki). Więk
szość studiów dotyczy Warszawy i te
renów między Pilicą, Bugiem i Kar
patami (GG), w zasadzie poza zasię
giem badań znajduje się prasa uka
zująca się na innych ziemiach wcho
dzących w skład Rzeczypospolitej 
przed wybuchem wojny. Sprecyzowa
nia wymaga istnienie i działalność 
cenzury konspiracyjnej (dr Z. Sokół, 
doc. dr Z. J. Hirsz). 

W niewielkim stopniu opracowane 
są jeszcze tajne czasopisma kultural
ne, oddziaływanie na publicystykę 
tego okresu wielkiej literatury roman-
nej (mgr T. W r o ń s k i ) . Z przy
czyn, o których była mowa, należało
by zbadać również literaturę kolabo
racyjną (mgr K. W o ź n i a k o w s k i ) . 

Periodyzacja dziejów czasopiśmien
nictwa Polski Ludowej wymagałaby 
ujednolicenia kryteriów: albo wyni
kających z ewolucji systemu organi
zacyjnego prasy, albo wiążących się 
z życiem politycznym kraju (doc. dr 
Z. J. Hirsz) oraz uściślenia kryteriów 
podziału ideologicznego (doc. dr 
A. Jopek) . 

Aby zmniejszyć ten rejestr postu
latów, organizatorzy proponują zor
ganizowanie ogólnopolskiej konferen
cji metodologicznej historyków prasy 
konspiracyjnej. 

Józef Kozak 

Czasopisma pedagogiczne, ich rola i zadania 

Wprawdzie temperatura dyskusji 
nad programem oświaty i wychowa
nia w kraju w ostatnim czasie nieco 
opadła, ale nie znaczy to wcale, że 
temat został wyczerpany. Ostateczne 
podsumowanie rozważań nad kształ
tem przyszłej 10-letniej szkoły śred

niej przybrało formę szczegółowego 
programu nauczania i ten fakt wpły 
nął z pewnością tonizująco na żarli
wość dyskusji. Ale rozpoczął się drugi 
etap, chyba trudniejszy, etap wdra
żania reformy, sprawdzania założeń 
teoretycznych na żywym materiale. 



Rok szkolny 1978/79 będzie odtąd 
uważany za moment debiutu tego 
programu: opierając się na nowych 
założeniach rozpoczęli pracę nauczy
ciele pierwszych klas. Z nowymi pod
ręcznikami (do wyboru dla nauczy
ciela), z bardzo ambitnymi planami 
zakładającymi korzystanie ze świet
nych pomocy technicznych. Jak to 
wygląda w praktyce — dowiemy się 
zapewne więcej , kiedy przyjdzie pod
sumować pracę nauczycieli i uczniów 
pod koniec tego pierwszego roku. 
Dziś pierwsze sygnały w postaci ko
respondencji odbierają czasopisma 
społeczno-kulturalne, a przede wszy
stkim czasopisma pedagogiczne. 

Mamy ich w kraju 22. Ich pro
dukcją zajmują się Wydawnictwa 
Szkolne i Pedagogiczne. Ze względu 
na funkcję grupują się w trzech prze
działach : czasopisma ogólnopedago-
giczne, specjalistyczne i przedmioto
wo-metodyczne. 

Problemom „Roli i zadań czaso
pism pedagogicznych w rozwoju so
cjalistycznego systemu oświaty i wy
chowania" poświęcone było semina
rium zorganizowane przez Minister
stwo Oświaty i Wychowania, Z G 
Związku Nauczycielstwa Polskiego 
oraz Wydawnictwa Szkolne i Pedago
giczne. Odbyło się ono 20 XI 1978 w 
Domu Nauczyciela w Warszawie. Or
ganizatorzy zaprosili ok. 200 repre
zentantów instytucji związanych z 
organizacją i programowaniem oświa
ty, redakcji czasopism pedagogicz
nych, pedagogów i naukowców współ
pracujących z nimi. 

Przygotowano i rozesłano wcze
śniej zaproszonym na seminarium 23 
referaty, z czego 7 wygłoszono lub 
skomentowano w czasie obrad. 

Oto one: 
Dr Franciszek F i l i p o w i c z 

(Wydawnictwa Szkolne i Pedagogicz
ne) : Czasopiśmiennictwo pedagogicz
ne w Polsce Ludowej; 

dr Bolesław G r z e ś (ZG ZNP): 
Czasopisma pedagogiczne w działal
ności Związku Nauczycielstwa Pol
skiego; 

Włodzimierz S a k (Ministerstwo 
Oświaty i Wychowania): Udział cza
sopism pedagogicznych w upowszech
nianiu polityki partii i rządu ze szcze
gólnym uwzględnieniem polityki 
oświatowej ; 

doc. dr Stanisław Fr у с i e (In
stytut Programów Szkolnych): Cele, 
funkcje i zadania czasopism pedago
gicznych w reformowanym systemie 
oświaty i wychowania; 

St. B o h d a n o w i c z (MOiW) : 
Udział czasopism w podnoszeniu 
i upowszechnianiu kultury pedago
gicznej ; 

doc. dr hab. Jadwiga N o w a k 
(Instytut Pedagogiki UW) : Potrzeby 
i metodologia badań nad czytelnic
twem czasopism pedagogicznych; 

Stanisław A l e k s a n d r z a k (IW 
„Nasza Księgarnia") : Czasopisma 
dziecięce w pracy wychowawczej i 
dydaktycznej szkoły. 

Obrady otworzył minister Jerzy 
K u b e r s k i , podsumowując zasługi 
i rolę czasopism pedagogicznych w 
rozwoju oświaty w PRL oraz kładąc 
nacisk na ich zadania w obliczu re
formy systemu edukacji. Postulował, 
aby czasopisma pedagogiczne szerzej 
uwzględniały sukcesy tego programu, 
aby były bardziej koherentne i aby 
każde z nich znalazło na swych ła
mach miejsce na propozycje nowa
torskich rozwiązań. Poinformował o 
przyznaniu specjalnego funduszu na
gród dla tego typu publikacji. 

Wśród wygłoszonych referatów na 
uwagę zasługuje przygotowany przez 
doc. Jadwigę N o w a k . Podsumowa
nie dotychczasowych wyrywkowych 
badań nad czasopismami i ich recep
cją stało się dla autorki punktem 
wyjścia do sformułowania założeń 
programu badań całościowych, wie
lokrotnych, obejmujących czytelników 
wszystkich czasopism, nie zaś tylko 
wybranych tytułów. Niestety referat 
nie spełnia oczekiwania usprawied
liwionego tytułem; autorka nie pro
ponuje metod badawczych sprawdza
jących się w .odniesieniu do czaso
pism pedagogicznych. Te — jak pod
kreśla — nie zostały jeszcze wypra
cowane. Jest to w ięc propozycja 
wstępna, czekająca na szczegółowe 
kontynuacje. 

Wśród referatów niewygłoszonych 
znalazły się próby podsumowania 
wyników sondaży prowadzonych 
przez redakcje czasopism pedagogicz
nych wśród czytelników. Andrzej 
C i e ś l a k i Franciszek F i l i p o 
w i c z (Czasopisma pedagogiczne re
sortu oświaty i wychowania w opinii 



czytelników) z Zakładu Czasopism 
Pedagogicznych WSiP opracowali wy
niki sondażu opinii czytelników na 
temat treści, formy i przydatności 
wszystkich wydawanych czasopism, 
które w ostatnich numerach z 1977 r. 
zamieściły ankietę (9 pytań) dotyczą
cą wymienionych zagadnień. W od
powiedzi redakcje otrzymały 1428 od
powiedzi (dla przypomnienia: mamy 
ok. 5 mil ionów nauczycieli), na ogół 
dość pozytywnie oceniających przy
datność czasopism (68°/» odpowiedzi 
uznało ich poziom za dobry w czte
rostopniowej skali ocen). Ale już sa
mi autorzy dość krytycznie oceniają 
wyniki tej ankiety: oczywiste, że tyl
ko najaktywniejsi czytelnicy nadesłali 
odpowiedzi. 

Postulat badań recepcji czasopism 
powtarzał się również w dyskusji (Je
rzy C e n t k o w s k i — red. nacz. 
Wiadomości Historycznych, Jadwiga 
C h o j e c k a z Redakcji Pedagogiki 
i Psychologii WSiP, Edward K l e i n — 
nauczyciel z Dukli). Wspomniano tak
że o konieczności opracowania biblio
grafii zawartości czasopism pedago

gicznych (Alicja T r e f 1 e r, nauczy
cielka z Pruszkowa). 

Obrady podsumował dr Władysław 
S o r d y 1 z Wydz. Nauki i Oświaty 
КС PZPR, kładąc szczególny nacisk 
na konieczność stałego informowania 
w czasopismach pedagogicznych o 
pierwszych rezultatach wdrażania re
formy szkolnej. 

To pierwsze (postanowiono konty
nuować inicjatywę) seminarium doty
czące działalności czasopism pedago
gicznych nie przyniosło może szcze
gólnie twórczych propozycji i nie za 
wiele przedstawiło pytań i wątpl iwo
ści, które składają się przecież na na
uczycielską codzienność, ale — jak 
sądzę — to nieco odświętny charakter 
(pierwszego!) spotkania odebrał mu 
nerw polemiczny, o który dopominał 
się — pod adresem czasopism pedago
gicznych — jeden z uczestników dys
kusji. 

Na szczególne podkreślenie zasługu
je świetna organizacja tego spotkania 
i jego staranne przygotowanie, pozwa
lające postawić gospodarzom-pedago-
gom piątkę. Maria Russ 

Działalność Instytutu Prasoznawczego w Bratys ławie 

Instytut Prasoznawczy w Bratysła
wie powstał 1V1976, jako komórka 
naukowa Słowackiego Urzędu Prasy 
i Informacji. Jako instytut naukowy 
jest on jedyną placówką w Słowacji, 
badającą procesy i oddziaływanie 
środków masowego komunikowania 
i współpracuje z innymi zakładami 
naukowymi w CSRS, zgodnie z ogól
nym programem nauk społecznych 
wynikających z uchwał X V Zjazdu 
KPCS. 

Instytut działa w dwóch równie 
ważnych dziedzinach: badania środ
ków masowego komunikowania oraz 
kształcenia dziennikarzy. Prasoznaw-
stwo jest g łównym elementem jego 
działalności i pomaga przy wdrażaniu 
wyników badań naukowych do prak
tyki (przez kształcenie dziennikarzy, 
działalność wydawniczą i informacyj
ną). 

IP tworzą trzy zakłady: badawczy, 
kształcenia dziennikarzy oraz praso
znawstwa. W przyszłości ma powstać 
dział wydawniczy, który będzie publi
kował wyniki badań i pośredniczył 
w przekazywaniu informacji oraz bę

dzie pomocny w szkoleniu. Obowią
zki dyrektora Instytutu pełni Ivan 
F a b r y . л 

Pracownicy zakładu badawczego 
(kier. O. D r a s t i c h ) uczestniczą w 
realizacji tematu będącego' częścią 
państwowego planu badawczego 
„Udział procesu szerzenia wartości 
kulturalnych w kształtowaniu człowie
ka socjalistycznego". Chodzi tutaj o 
opracowanie następujących tematów: 
— „Wyjaśnienie miejsca i funkcji 

środków masowego komunikowania 
w systemie propagandy socjalisty
cznej" (Р. К a m e n i k). 

— „Specyfika prasy, radia i telewizji 
w procesie oddziaływania kultural
nego" (dr V. H o 1 i n a). 

— „Nadawca w procesie kształtowa
nia kulturalno-społecznej osobowo
ści człowieka socjalistycznego" 
(O. D r a s t i c h ) . 

— „Zmiany wywołane brakiem tele^ 
wizji w codziennym sposobie życia 
współczesnego człowieka" (dr S. 
В г e б к а). 

— „Funkcje języka i obrazu w środ
kach masowego komunikowania 



jako czynników kształtowania kul
turalnego profilu socjalistycznego 
człowieka" (dr Z. L i ś к o v à, dr V. 
Z â c h e j o v â , J. K a c a n i o v â , 
R. K e v i c k â ) . 

— „Wpływ środków masowego komu
nikowania na profil kulturalno-
społeczny młodego pokolenia" (H. 
H o l i n o v â ) . 

— „Analiza zawartości dzienników 
i tygodników centralnych i woje
wódzkich oraz czasopism powiato
wych" (M. Do b o ś ) . 
Opracowuje się również następują

ce tematy resortowe: 
— „Wykorzystywanie informacji pra

soznawczych" (K. D é n e ś o v â, 
J. 01 e j ä r, A. H o r v â t h o v â ) . 

— „Tendencje rozwoju środków ma
sowego komunikowania" (dr V. 
H o 1 i n a). 

— Psychologiczne aspekty wpływu 
mediów na młodzież" (D. R y b â-
r o v â). 
Zakład kształcenia (kier. A n g s t o -

V â) zajmuje się okresowym szkole
niem dziennikarzy. Chodzi tutaj o 
działalność dotychczas nie uprawia
ną — zadecydowały o tym obiektyw
ne potrzeby. 

Szkolenie to jest częścią państwo
wego systemu kształcenia, nawiązuje 
do szkolnictwa średniego i wyższych 
studiów dziennikarskich, wykorzystuje 
uniwersyteckie metody kształcenia po
dyplomowego, nie zastępuje go jed
nak — jest naturalną kontynuacją 
ciągłego dokształcania w zawodzie i 
specjalizacji. Korzysta z doświadczeń 
okresowego szkolenia kierowniczej 
kadry państwowej i gospodarczej w 
ZSRR, NRD i na Węgrzech. Ten ro
dzaj szkolenia stale się rozwija, nie 
wszystkie formy można jednak sto
sować w kształceniu dziennikarzy. 
System słowacki obejmuje trzy dzie
dziny: 
1. Problemy filozofii marksistowskiej, 

ekonomii politycznej, socjologii 
i psychologii (najnowsze osiągnię
cia naukowe tych dyscyplin). 

2. Problemy związane z teoriami za
rządzania i ich praktycznym zasto
sowaniem (obecnie szkoli się kadry 
kierownicze oraz przygotowujące 
się do kierowania redakcją lub 
działem). 

3. Problemy dziennikarstwa socjalisty
cznego jako procesu twórczości 
(wszystko, co jest związane z twór
czością dziennikarską, łącznie z 
przygotowaniem warunków mate

rialno-technicznych poligrafii i po
trzebą zmian pracy redakcyjnej w 
związku z nową organizacją pra
cy). 

Do zadań Zakładu Prasoznawstwa 
(kier. K. Dénesova) należy: 

— Gromadzenie książek i czasopism 
na temat środków masowego ko
munikowania i pokrewnych dyscy
plin naukowych, tłumaczeń, prac 
dyplomowych wykonanych pod
czas okresowego szkolenia dzienni
karzy, wykazów bibliograficznych 
związanych z pracami dyplomo
wymi w Instytucie Dziennikarstwa, 
referatów i sprawozdań z prac ba
dawczych, planów pracy, katalo
gów, komunikatów, nadbitek i ma
teriałów archiwalnych. 

— Działalność dokumentacyjna: opra
cowywanie druków zwartych i wy
dawnictw ciągłych oraz innych 
materiałów na temat środków 
masowego komunikowania ; opra
cowanie źródeł drugorzędnych (z 
których dane wykorzystywane są 
przy zbieraniu bibliografii na dany 
temat, do uzupełniania zasobów bi
bliotecznych i w pracy wypoży
czalni międzybibliotecznej). 

— Działalność przekładowa — wyko
rzystuje się tutaj przede wszyst
kim pracowników spoza Instytutu. 

— Opracowywanie danych fotografi
cznych (jest dopiero w stadium po
czątkowym). 

— Udostępnianie informacji — reali
zuje się drogą wypożyczania ma
teriałów, konsultacji oraz przez 
działalność publikacyjną. 

Działalność wydawnicza Instytutu : 
• Sześć razy w roku ukazuje się (w 

dużym nakładzie) Informator, biu
letyn zawierający streszczenia z 
periodyków zagranicznych i rodzi
mych poświęconych środkom ma
sowego przekazu komunikowania, 
uwagi o nabytkach biblioteki In
stytutu, przekłady z poszczególnych 
dziedzin związanych z dziennikar
stwem, wykazy analityczne (sło
wackie) do bibliografii CECOM, 
sporadycznie przekłady i inne ak
tualne informacje. 

• Documenta Bibliographica — rocz
nik bibliograficzny artykułów na 
temat środków masowego komuni
kowania. Aktualnie z druku wy
chodzi rocznik 1975. 



• Otazky Zurnalistiky — kwartalnik. 
Publikujemy w nim rozprawy ory
ginalne, bibliografię książek, kro
nikę, sporadycznie recenzje i prze
kłady. 
Inne publikacje IP powstaną po 

utworzeniu działu wydawniczego. 
IP publikuje oczywiście także spra

wozdania z prowadzonych badań. 
Pracownicy biorą udział w semina
riach i konferencjach organizowanych 
przez współpracujące z nim instytu
cje. 

Temat resortowy „Wykorzystywa
nie informacji prasoznawczych" reali
zują pracownicy zakładu prasoznaw-
stwa. Obiektem badań są pracownicy 
naukowi, pedagogiczni i pracownicy 
na stanowiskach kierowniczych zwią
zani z środkami masowego komuniko
wania w Słowacji, częściowo też 
dziennikarze i studenci dziennikar
stwa zajmujący się wykorzystywa
niem informacji prasoznawczych. 

Głównym celem tych badań jest 
poznanie użytkownika analiz praso
znawczych, jego profilu zawodowego; 
poznanie zapotrzebowania na poszcze
gólne rodzaje informacji prasoznaw
czych; śledzenie form i sposobów ich 
gromadzenia; ustalenie stopnia wyko
rzystywania i efektywności poszcze
gólnych kanałów przekazywania infor
macji prasoznawczych. Dalszym celem 
jest stworzenie orientacyjnego prze
glądu tematów badawczych związa
nych ze środkami masowego komuni
kowania w Słowacji od roku 1973. 

Metodą badań jest rozmowa z pra
cownikami naukowymi, badawczymi, 
pedagogicznymi i z pracownikami na 
stanowiskach kierowniczych w dzie
dzinie środków masowych w Słowacji. 
Poza tym prowadzi się rozmowy z 
osobami korzystającymi z usług dzia
łu informacji prasoznawczych, anali
zuje publikacje autorów słowackich 
w dziedzinie teorii i badań dzienni
karstwa od roku 1973 do 1977 oraz 
wypożyczenia książek z biblioteki IP 
w latach 1974—1978. 

Wyniki badań powinny się przy
czynić do polepszenia działalności 
informacyjnej w dziedzinie teoretycz-
no-badawczej środków masowego ko
munikowania, ze zwróceniem uwagi 
na poprawę pracy dziennikarskiej, 
podniesienie stopnia skuteczności jej 
oddziaływania, zgodnie z wytycznymi 
podstawowych dokumentów władz 
państwowych i partyjnych; powinny 
zwrócić uwagę na praktyczne korzy
ści płynące z działalności działu in
formacji prasoznawczej przy IP, to 
znaczy na uściślenie kryteriów stoso
wanych przy wyborze informacji 
i skracaniu tekstów informacyjnych, 
na dokładne ustalanie adresów prze
kazywanych informacji i na udosko
nalenie usług informacyjnych. 

Klara Dénesova 

Tłumaczyła 
Halina Mieczkowska 



I N F O R M A C J E Z K R A J U I Z E Ś W I A T A 

KRONIKA PRASY POLSKIEJ 
(1 lipca — 30 września 1978) * 

24 VII — prasa codzienna opublikowała 
komunikat Głównego Urzędu Statystycz
nego o rozwoju gospodarki narodowej i o 
wykonaniu Narodowego Planu Społeczno-
-Gospodarczego w I półroczu 1978. Glo
balny nakład 52 gazet i 944 czasopism wy
nosił 1360,5 min egz. Liczba abonentów 
radiowych wyniosła 8,4 min, tj. o 42 tys. 
więcej niż w 1977 г., zaś liczba abonentów 
telewizji — 7340 tys. i wzrosła w porów
naniu z I półroczem 1977 o 2,4%. Obecnie 
na 1000 mieszkańców przypada 210 abonen
tów. 

26 VII — pod przewodnictwem zastępcy 
członka Biura Politycznego, sekretarza КС 
PZPR J . Łukaszewicza w Warszawie kra
jowa narada redaktorów naczelnych i se
kretarzy organizacji partyjnych prasy, ra
dia i tv poświęcona omówieniu zadań 
środków masowego komunikowania w II 
półroczu. O głównych kierunkach dzia
łalności dziennikarskiej na tle aktualnych 
problemów rozwoju kraju mówi ł kierow
nik Wydziału Prasy, Radia i Telewizji 
КС PZPR — K. Rokoszewski. Sekretarz 
КС J. Pińkowski poinformował o aktual
nych problemach gospodarki żywnościo
wej i rolnictwa. 

9IX — w Olsztynie — w przeddzień 
dożynek spotkanie grupy publicystów rol
nych z sekretarzem КС PZPR J . Piń-
kowskim poświęcone omówieniu roli prasy 
w popularyzowaniu aktualnej polityki 
rolnej. 

13IX — zastępca członka Biura Poli
tycznego КС, I sekretarz K K PZPR 
K. Barcikowski spotkał się z zespołem re
dakcyjnym Gazety Południowej; tematem 
spotkania były aktualne problemy gospo
darki narodowej. K. Barcikowski zapo
znał się również z warunkami pracy Pra
sowych Zakładów Graficznych. 

15IX — z okazji święta Gazety Lubu
skie), w Zielonej Górze spotkanie sekre
tariatów KW PZPR w Zielonej Górze i 
Gorzowie z dziennikarzami Gazety Lubu
skiej, poświęcone omówieniu działalności 
inspiratorskiej, organizatorskiej i kontrol
nej wojewódzkich instancji partyjnych. 

18IX — XIII posiedzenie plenarne CK 
SD poświęcone roli i zadaniom Stronnic
twa Demokratycznego w pomnażaniu i 
utrwalaniu wartości kultury narodowej. 

* Wraz z uzupełnieniami za poprzednie 
miesiące. 

Przewodniczący Zarządu Wydawnictwa 
„Epoka" J . P. Fajęcki wygłosi ł referat 
pt. „Prasa i wydawnictwa SD w szere
gach współtwórców kultury" (tekst refe
ratu: Tygodnik Demokratyczny nr 40). 

19IX — tematem posiedzenia Sekreta
riatu KW PZPR w Szczecinie były pro
blemy dalszego rozwoju i umacniania 
szczecińskiego środowiska dziennikarskie
go. W posiedzeniu uczestniczył kierownik 
Wydziału Prasy, Radia i TV КС PZPR 
K. Rokoszewski i I wiceprezes ZG RSW 
„Prasa-Książka-Ruch" W. Bek. Obszer
niejsze sprawozd.: Głos Szczeciński 1978 
nr 215, s. 1, 6. 

20 IX — w posiedzeniu Rady Redakcyj
nej Gazety Robotniczej we Wrocławiu 
uczestniczył I sekretarz KW PZPR 
L. Drożdż, który dokonał otwarcia wy
stawy „Polska droga do gwiazd" — plonu 
pracy red. T. Zagoździńskiego z CAF, je
dynego fotoreportera z Polski obecnego 
podczas startu i lądowania „Sojuza-30". 

21—22IX — w Jeleniej Górze z akty
wem dziennikarskim i partyjnym spotkał 
się zastępca kierownika Wydz. Prasy, Ra
dia i TV КС PZPR. M. Atłas i wiceprezes 
RSW „P-K-R" B. Stępień. Zapoznali się 
oni z warunkami pracy i omówil i perspek
tywy rozwoju Nowin Jeleniogórskich, od
działów redakcji Gazety Robotniczej, Sło
wa Polskiego, PAP, radia i telewizji. 

25 IX — kierownictwo KW PZPR w E l 
blągu spotkało się z redaktorami naczelny
mi i sekretarzami organizacji partyjnych 
gdańskiej prasy, radia i tv. Omawiano ak
tualne problemy społeczno-gospodarczego 
rozwoju woj. elbląskiego, które winny zna
leźć się w kręgu zainteresowań środków 
masowego komunikowania. 

29IX — w Sochaczewie ogólnopolska 
konferencja redaktorów gazet zakłado
wych. Tematem spotkania była rola i za
dania gazety zakładowej w rozwijaniu ak
tywności produkcyjnej załogi (na przykła
dzie Głosu Chemitexu, Włókien Chemicz
nych i Elany). Omówiono także zadania 
gazet zakładowych w świetle postanowień 
krajowej konferencji klubu dziennikarzy 
prasy zakładowej. 

IX — z udziałem przedstawicieli wy
działów Prasy, Radia i TV, Przemysłu 
Lekkiego, Handlu i Spożycia КС PZPR, ZG 
RSW „P-K-R" w Gdańsku spotkanie rad 
redakcyjnych woj. gdańskiego, szczecin-



skiego i koszal ińskiego poświęcone prze
dyskutowaniu problemu „Gospodarka mor
ska w prasie Wybrzeża" . 

K O N T A K T Y MIĘDZYNARODOWE 

21—27 V — w Moskwie konferencja re
dak to rów naczelnych pism b ranżowych 
zajmujących się p rob lematyką us ług dla 
ludności oraz rozwoju przemysłu drobnego, 
ukazujących się w krajach socjalistycz
nych. Dziennikarstwo polskie reprezento
w a l i : F . Kość (Człowiek i Miasto oraz 
T. Krasuski (Spółdzielczość Pracy). Ob
szerniejsze sprawozd. : Spółdzielczość Pracy 
1978 nr 7, s. 3. 

V I I — w Polsce p rzebywa ł redaktor 
naczelny Prawdy, przewodniczący Związku 
Dziennikarzy ZSRR W. Afanasjew. Gość 
radziecki uczestniczył w rozszerzonym po
siedzeniu kolegium Trybuny Ludu; odbył 
rozmowę w КС P Z P R z zastępcą członka 
Biura Politycznego КС, sekretarzem КС 
P Z P R J . Łukaszewiczem. 

5—8 I X — w Warszawie obrady X I K o n 
gresu Międzynarodowego Stowarzyszenia 
do Badań Komunikowania Masowego 
( IAMCR), nt. „Ś rodk i masowego komuni
kowania a kultury narodowe". W Kongre
sie uczestniczyło ponad 500 teo re tyków 
i p r a k t y k ó w dziennikarstwa z blisko 40 
kra jów. Obszerne sprawozd.: Zeszyty Pra
soznawcze 1978 nr 4. 

25—30 I X — w Warszawie — z inicjaty
wy Oddziału Warszawskiego SDP — semi
nar ium nt. „Warszawa — stolica socjali
stycznej P o l s k i " w k t ó r y m uczestniczyli 
dziennikarze ze Związku Radzieckiego, Wę
gier, N R D , Czechosłowacji , Bułgar i i i R u 
munii . 

I X — na zaproszenie przewodniczącego 
Komitetu ds Radia i T V przebywała w P o l 
sce delegacja Włoskiego Radia i Telewizji 
(RAI) z przewodniczącym tej organizacji 
P . Grassim. Podpisanie umowy o wzajem
nej współpracy w dziedzinie radia i tv. 

I X — w Zurychu obrady Zgromadzenia 
Ogólnego Europejskich Agencj i Prasowych 
z udz ia łem przedstawicieli 26 agencji. P A P 
rep rezen towa ł red. naczelny J . Roszkow
ski . Omawiano aktualne problemy dzia ła l 
ności agencyjnej ze szczególnym uwzględ
nieniem spraw związanych z rozpowszech
nianiem informacji prasowej i doskonale
niem ś r o d k ó w jej przekazu. 

I X — w Pradze i Bra tys ł awie podpisa
no umowy o dalszym rozszerzaniu współ
pracy dz ienn ików związkowych Polsk i 
i Czechosłowacji . Umowy podpisali redak
torzy naczelni M. Dankova (Prace, Praga), 
J . Visvader (Praca, Bra tys ława) i W. Ro
gowski (Głos Pracy). 

I X — z inicjatywy „Akademi i Europej
skie j" w Oetzenhausen w Saarze 3-dniowe 
seminarium dziennikarzy R F N i Po l sk i nt. 
zadań prasy, radia i tv w R F N i P R L 
w procesie pogłębiania normalizacji i zb l i 
żenia między obu p a ń s t w a m i i narodami. 
Por. obszerniejsze sprawozdanie E . G u -
z a, Sztandar Młodych 1978 nr 253. 

SDP. K L U B Y TWÓRCZE 
в IX — we wroc ławsk im Klub ie Dzien

nikarza konferencja sprawozdawczo-wy-
borcza Międzywojewódzkiego K l u b u Dzien
nikarzy Zak ładowych S D P (skupia pra
cowników 7 gazet i 30 rad iowęzłów z za
k ładów dolnośląskich) . 

16 I X — w Zielonej Górze ogólnopolska 
sesja K l u b u Publ icys tów Oświa towo-wy
chowawczych SDP. Temat sesji: reforma 
szkolnictwa na ł amach prasy terenowej. 

22—23 I X — w Kie lcach walne zebranie 
sprawozdawczo-wyborcze ogólnopolskiego 
K l u b u Dziennikarzy Zak ładowych SDP. 

INICJATYWY REDAKCYJNE 
31 V I I — rozs t rzygnięcie dorocznego 

konkursu Życia Warszawy „Dzień bez błę
du". I miejsce zdobył Express Wieczorny, 
II — Zycie Warszawy, III — Słowo Po
wszechne. Omówienie w y n i k ó w konkursu: 
A. W r ó b l e w s k i : T r y b u n a ł j ęzykowy, 
Zycie Warszawy 1978 nr 195, s. 3. 

V I I — z okazji święta Głosu Robotni
czego — staraniem Muzeum i Towarzystwa 
Przyjaciół Wielunia — wystawa wydaw
nictw prasowych ukazujących się w latach 
1914—1978 w Wieluniu. Omówienie wystawy: 
R. S a d ł o w s k i — Słowo Powszechne 
1978 nr 168. 

19 VIII — z okazji święta Trybuny Ludu 
w Łódzkim Ośrodku Kształcenia Ideolo
gicznego spotkanie (pod przewodnictwem 
sekretarza KŁ P Z P R Z. Falińskiego) akty
w u partyjnego nt. ro l i Trybuny Ludu jako 
pomocnika w pracy ideow ©-wychowaw
czej i organizatorskiej zak ładowych orga
nizacji partyjnych. 

26 V I I I — w Sieradzu — z okazji świę ta 
Trybuny Ludu — spotkanie dyskusyjne 
pt. „60-lecie w zwierciadle prasy polskiej" . 

25 IX—31 X — w Tomaszowie Mazowiec
k i m — z inicjatywy Panoramy Robotniczej 
i miejscowego Muzeum — „Wystawa prasy 
tomaszowskiej". Przedstawiono ok. 30 ty
tułów gazet wydawanych w tym mieście 
od 1907 r. do dnia dzisiejszego oraz c y k l 
produkcyjny Panoramy Robotniczej. 

29 I X — w ramach obchodów Dnia P r a 
sy i Wydawnictw SD sesja naukowa 
„Wincenty Rzymowski — współ towarzysz 
osiągnięć Po l sk i Ludowej" . Sprawozd.: Ty
godnik Demokratyczny 1978 nr 41, s. 12— 
14. 

I X — w ramach świę ta Trybuny Ludu 
w Pa łacu Kul tu ry i N a u k i ekspozycja zor
ganizowana przez Muzeum His tor i i Ruchu 
Robotniczego w Poznaniu pt. „ Ideowe po
przedniczki Trybuny Ludu" — ujmująca 
w syntetycznej formie his tor ię prasy po l 
skiego proletariatu. Obszerniejsze sprawo
zdanie — J . K w i a t e k : Ideowy rodo
wód Trybuny Ludu, Trybuna Ludu 1978 
nr 217, s. 3. 

Opracował Sylwester Dziki 



Skró ty t y t u ł ó w : 

AWZ — Aktualnyje Woprosy Zurnali-
stiki 

BZ — Byłgarski Zurnalist 
EP — Editor and Publisher 
ESC OR — Economic and Social Council, 

Official Record 
FK — Funk-Korrespondenz 
INBW — Inter Nationes, Bildung und 

Wissenschat 
NDP — Neue Deutsche Presse 
NZZ — Neue Zürcher Zeitung 
PW — People Weekly 
PMS — problemy Mira i Socyalizma 
SR — Sowieckaja Rossija 
S-R — Sozial-Report 

REDAGOWANIE 

AFGANISTAN. Rząd wydał dekret zobo
wiązujący ministerstwo radia i telewizji 
oraz ministerstwo informacji i kultury do 
uruchomienia programów w językach: 
uzbeckim, turkmeńskim, beludżi i nuristań-
skim. Myślą przewodnią jest propagowanie 
kultury wszystkich narodowości kraju. 
(Zurnalist 1978 nr 8 s. 78) Zl 

FRANCJA. Obchodzący pięciolecie dzien
nik Liberation postanowił zmienić swój 
wygląd. Począwszy od numeru z 23 maja 
1978 tytuły pierwszej połowy dziennika — 
część polityczna — mają dużo więcej świa
tła niż poprzednio, część drugą przezna
czono na wywiady, dwie ostatnie kolumny 
zarezerwowano na informacje krótkie, za
tytułowane „Brefles". Liberation wychodzi 
codziennie w nakładzie 34 tys. egz. (Le 
Monde z 24 V 1978 s. 43) dkn 

HISZPANIA. Kryzys przeżywany przez 
prasę dotknął nawet wielką gazetę Dia-
rio 16, której straty sięgają 180 min pese
tów. Podreperowaniu sytuacji ma służyć 
nowy tytuł: pierwsza hiszpańska „żółta" 
gazeta Libre zatrudniająca dziennikarzy — 
zwłaszcza kobiety — w wieku poniżej 25 
lat. 

Dewizą pisma jest supersensacyjność, 
specjalnością skandale, celem zamieszcza
nie wiadomości „powodujących niespokoj
ne sny, uwalniających czytelnika od śmier
telnej nudy wywoływanej przez prasę dru
kowaną". W pierwszych numerach Libre 
znalazły się m. in. rewelacje na temat jed
nego z przywódców politycznych, któremu 
zdarzyło się kiedyś kupić papierosy z ma
rihuaną, a także sugestie, że w minister
stwie kultury pracuje zbyt wielu homosek
sualistów. W walce z nudą gazeta idzie 
więc dość daleko. W jakim stopniu stano
wić to będzie remedium na kłopoty eko
nomiczne — dopiero się okaże. (Zurnalist 
1978 nr 8 s. 69) zl 

KOSTARYKA. Powołano tu krajowe służ
by radia i telewizji przeznaczone głównie 
dla realizacji programów oświatowych 
i kulturalnych. (Zurnalist 1978 nr 9 s. 75) 
zl 

LAOS. Gazeta Sieng Pasason (Głos Naro
du), organ partii narodowo-rewolucyjnej 
opublikowała dyrektywy w zakresie po
prawy służb informacyjnych. Kładą one 
nacisk na rozpowszechnienie prasy w okrę
gach i komunach, zalecają publikacje 
o działalności związków zawodowych, or
ganizacji młodzieżowych i kobiecych oraz 
biuletynów najnowszych informacji na 
prowincji. Gazeta wzywa do rozwoju sy
stemu radia rejonowego, montowania me
gafonów w każdym centrum rejonowym, 
zapewnienia dopływu wiadomości do każ
dej komuny. (Zurnalist 1978 nr 8 s. 78) zl 

MOZAMBIK. W lipcu 1978 rozpoczęto na
rodową akcję walki z analfabetyzmem, 
przewidując w okresie roku nauczenie 100 
tysięcy osób czytania i pisania. Akcję po
przedziło wydanie gazety Noticias z dwo
ma stronami zadrukowanymi tylko linia
mi. Strony te po złożeniu będą używane 
jako zeszyty do pisania. (NDP 1978 nr 8 
s. 26) pd 

TAJWAN. Na Tajwanie wychodzi 31 ga
zet, które otrzymały rządowe debity. Że
by je otrzymać, gazeta musi umieścić 
w programie redakcyjnym hasło antyko-
munizmu. Jakkolwiek bowiem nie ma na 
Tajwanie oficjalnej cenzury, rząd wywiera 
przemożny wpływ na to, co się pisze 
w gazetach oraz w jakiej formie owe ga
zety się ukazują. Objętość każdej z nich 
jest ściśle limitowana do 12 kolumn dzien
nie, co przy braku subsydiów i utrzymy
waniu się z ogłoszeń stwarza redakcjom 
znaczne trudności. (EP, 1978 nr 25 s. 22) 
bg 

USA. Jedną z pierwszych amerykańskich 
„gazet elektronicznych" jest Ottumwa 
Courier. Kierownictwo tego pisma w po
rozumieniu z lokalną telewizją kablową 
przygotowuje specjalny zestaw wiadomości 
miejskich wraz z kroniką towarzyską 
i ogłoszeniami. Każdy abonent telewizji 
kablowej może te wiadomości wyświetl ić 
na własnym ekranie, przełączając się na 
kanał rezerwowy. (EP 1978 nr 16 s. 7) bg 

W. BRYTANIA. Mieszkańcy St. Neots, 
małego targowego miasta w hrabstwie 
Cambridge mają do dyspozycji 10 tytułów 
prasy lokalnej. Miasto stało się bowiem 
terenem, gdzie krzyżują się interesy trzech 
grup wydawnictw lokalnych i to terenem 
atrakcyjnym. W ciągu ostatnich 10 lat 
w okolicy rozwinął się przemysł i liczba 
ludności wzrosła niemal trzykrotnie, do 20 
tys. W małym targowym miasteczku ist-



niały dwa konkurencyjne dzienniki i dwa 
tygodniki wydawane przez grupę Sherma-
na i grupę Cambridge Evening News. Zbu
rzyła nieco tę prostą sytuację konkuren
cyjną grupa East Midlands Allied Press, 
przystępując do współzawodnictwa. Jej 
Town Curler, bezpłatnie kolportowany ty
godnik zawierający reklamy, sprowokował 
pozostałych wydawców do wyprodukowa
nia swoich wersji bezpłatnych reklamó
wek, zawierających oprócz reklam także 
artykuły z własnych dzienników i tygod
ników. Zaostrzyło to walkę konkurencyj
ną, przy czym każda z grup starała się 
wykupić dwie pozostałe (bez rezultatu). 
Powstała nieco farsowa sytuacja: podaż 
prasy lokalnej wielokrotnie przekracza 
chłonność rynku, przy czym znaczną ilość 
tytułów można otrzymać bezpłatnie. Do
dajmy, że na rynku prasy w St. Neots 
są jeszcze trzy tytuły z dwóch sąsiednich 
większych miast: Biggelswalde (Chronicie) 
i Bedford (Record oraz Times) i jeszcze 
jedna bezpłatna reklamówka — Weekly 
Advertiser. (Guardian z 29 VIII 1978 s. 3) ar 

W. BRYTANIA. Nowy lokalny tygodnik, 
The South Yorkshire Sunday News ukazał 
się w nakładzie 50 tys. egzemplarzy. Wy
dawcami pisma są czterej miejscowi dzien
nikarze. Poświęcone wyłącznie lokalnym 
kwestiom pismo powinno znaleźć odbior
ców na swoim terenie, zwłaszcza tych, 
których interesuje sport, bowiem już 
w niedzielę znajdą oni pełne relacje z so
botnich meczów — o czym prasa codzien
na doniesie dopiero w poniedziałek. (Guar
dian z 4 IX 1978 s. 22) ar 

ROZPOWSZECHNIANIE 

MIĘDZYNARODOWE. Ankieta przeprowa
dzona w 91 krajach przez uniwersystety 
w Manchesterze i Jerozolimie wykazała, 
że nadzieje związane z rozwojem telewizji 
w krajach „trzeciego świata" zakończyły 
się „niemal całkowitym fiaskiem". Tym 
samym negatywną odpowiedź znalazły 
koncepcje wykorzystania tv do ce lów 
oświatowych. 

W porównaniu do ilości 530 telewizorów 
na tysiąc mieszkańców w krajach najbar
dziej rozwiniętych, liczba ich sięga 6 na 
tysiąc mieszkańców w Afryce i Azji, a 89 
w Ameryce Łacińskiej. Mimo iż większość 
krajów posiada już telewizję kolorową 
i połączenia satelitarne, nic nie zmieni 
faktu, że z tej nowoczesności korzysta je
dynie mikroskopijna mniejszość populacji 
żyjąca niemal wyłącznie w stolicach. (In
terstages 1978 nr 129 s. 32) zl 

MIĘDZYNARODOWE. Trwają prace przy 
budowie magistrali telewizyjnej Baku— 
Astara. M. in. generalnej rekonstrukcji 
poddaje się stacje przekaźnikowe na 
szczytach górskich Azerbejdżanu. Umożliwi 
to mieszkańcom Iranu odbiór bezpośred
nich programów z olimpiady moskiewskiej. 
(NDP 1978 nr 8 S . 24) pd 

MIĘDZYNARODOWE. Około 15% nakładu 
magazynu ilustrowanego Der Spiegel roz
chodzi się za granicą. W roku 1977 był 
kolportowany w 133 krajach, do których 
dostarczano przeciętnie 160 tys. egz. każde
go numeru, najwięcej do Szwajcarii 
i Liechtensteinu (42 tys.), Austrii (29,5 tys.), 
Francji (12 tys.), Włoch (9,7 tys.). (Spiegel 
1978 nr 33 s. 3) pd 

ANGOLA. W dwu z siedmiu prowincji 
kraju pracują studia telewizyjne po 
otwarciu nowego ośrodka w południowej 
prowincji Benguela. (NDP 1978 nr 10 s. 27) 
pd 

AUSTRIA. Wyniki Media-Analyse 1978 wy
kazały że wśród dzienników największy 
zasięg ma nadal Die Neue Kronen-Zei
tung — 36,2»/o. Kurier jest czytany przez 
l5,l°/o Die Presse przez 2,SVe. Wśród czaso
pism przodują austriackie mutacje maga
zynów zachodnioniemieckich: Bunte jest 
odbierana przez 20,1V», czasopismo z pro
gramami rtv Hörzu przez 10,7e/». Telewi
zja i radiofonia są odbierane przez blisko 
75"/o mieszkańców. (ZV + ZV 1978 nr 34 
s. 1181) pd 

ChRL. Jak podaje agencja Nowych Chin 
nakład dzienników i czasopism sięga 
obecnie 91 min egz. czyli o 3 min egz. 
więcej niż w 1950 r. 120 periodyków za
mkniętych w czasie rewolucji kulturalnej 
wznowiono, pojawiło się też ok. 50 no
wych tytułów. (Interstages 1978 nr 129 
s. 30) zl 

DANIA. Dziennie drukuje się przeciętnie 
2 min egz. gazet. Największe — Ber-
lingske Tidende oraz Politiken wydają 
łącznie prawie 800 tys. egz. 21 gazet pro
wincjonalnych drukowanych w pół min 
egz. należy bez wyjątku do wielkoburżua-
zyjnej partii Venstre. Poza tym w Jutlan-
dii ukazują się 3 gazety konserwatywne 
w ok. 220 tys. egz. Z gazet socjaldemo
kratycznych przetrwały — dzięki pomocy 
finansowej związków zawodowych — je
dynie 3: Aktuelt, Ny Dag oraz Bornhol-
meren. Ich łączny nakład nie przekracza 
75 tys. egz. Komunistyczna Land og Folk 
utrzymuje się dzięki składkom czytelni
ków. (NDP 1978 nr 8 S . 27) pd 

DANIA. Od r. 1958 działa na Grenlandii 
radio, prawnie niezależne od metropolii, 
lecz wspierane przez radiofonię centralną. 
Rozgłośnia grenlandzka nadaje program 
przez 10 godzin dziennie. 

Telewizja na wyspie znajduje się w 
stadium początkowego rozwoju. Prywatne 
spółki zakładają dochodowy system ka
blowy. (Horizont 1978 nr 35 s. 6) pd 

FRANCJA. Łączny nakład codziennej 
prasy sięga 9,5 min egz., czyli o ok. 
800 tys. egz. mniej niż przed 10 laty. 
Przyczyny spadku są złożone, głównie 
jednak zaważył wzrost cen gazet, stano
wiący konsekwencję zwyżki cen papieru 
i kosztów transportu. 

Spadek poczytności zaznacza się szcze
gólnie ostro w prasie paryskiej, w zna
cznie słabszym stopniu odnosi się do ga
zet prowincjonalnych. (Interstages 1978 
nr 129 s. 30) zl 

HOLANDIA. Model organizacyjny tutej
szej radiofonii i telewizji jest specyficz
ny. Każda organizacja, zrzeszająca co naj
mniej 40 tys. osób, może uzyskać dwulet
nią licencję na edycję tygodniowo trzech 
godzin programu radiowego i jednej go
dziny — telewizyjnego. Chcąc utrzymać 
zezwolenie, musi w tych dwóch latach 
zwiększyć liczbę członków do najmniej 
stu tysięcy. 

Programy tych organizacji są całkowi
cie autonomiczne. Jedynie po edycji, w 
razie naruszenia konstytucji lub bezpie
czeństwa państwa, rząd może zawiesić dal-



sze programy danej organizacji. Dotych
czas jeszcze nie było takiego wypadku. 

Wśród ośmiu największych organizacji 
nadających własne programy, 5 ma cha
rakter wyznaniowy (katolicki, ewangelic
ki, konserwatywno-ortodoksyjny, liberal-
no-protestancki („wolnomyślny"), refor
matorski; 3 programy — partyjny (nieza
leżni liberałowie, socjaliści, „neutraliści"). 
Poza tym jeszcze ok. 20 grup posiada li
cencje programowe. (NZZ z 9 X 1978 s. 30) 
pd 

ISLANDIA. Społeczność tego kraju, liczą
ca 220 tys. osób, należy do najbardziej 
rozczytanych w świecie . Gdy w r. 1974 
kupowano 95 tys. egz. dzienników, to w 
1977 — po założeniu szóstego tytułu — już 
121 tys. egz. Jednocześnie w tych trzech 
latach liczba gazet ukazujących się raz do 
trzech razy w tygodniu zmalała z 13 do 6. 

Ponad połowę nakładów drukują or
gany konserwatywnej Partii Niepodległo
ści: Morgunbladid (40 tys.) i popołud-
niówka Visir (23 tys.). Bliski ich prawi
cowego stanowiska jest założony w 1976, 
jakoby „niezależny", Dagrbladld, którego 
redaktor naczelny należy do Partii Niepo
dległości. Organem Partii Postępowej, re
prezentującym interesy kapitalistycznych 
spółdzielni rolnych, chłopów i części drob
nomieszczaństwa jest Timinn (17 tys.). Ta 
gazeta wypowiada się na rzecz dobrosą
siedzkich stosunków z wszystkimi krajami 
Europy, także socjalistycznymi, i wystę 
puje przeciw stacjonowaniu wojsk ame
rykańskich w Keflaviku. Największą ga
zetą opozycyjną od zmiany ekipy rządzą
cej w r. 1974 jest centralny organ lewico
wego Związku Ludowego Thjodviljinn 
(11 tys.). Niewielkie wpływy ma socjalde
mokratyczny Althydubladid (5 tys.). 

Z postępowych czasopism Związku Lu
dowego należy wymienić teoretyczne 
Réttur i gazetę regionalną Nordurland; 
obok nich — najważniejszą gazetę związ
ków zawodowych Vinnan. 

Swoistym fenomenem długowieczności 
jest najstarszy magazyn kulturalny Euro
py Północnej Skirnir, wydawany od roku 
1827. (NDP 1978 ПГ 8 S . 25 i n.) pd 

JEMEN PŁD. W niepodległej Republice 
Ludowo-Demokratycznej czołową rolę 
wśród organów prasowych odgrywają: 
dziennik (w jęz. ang.) 14-th October, ty
godnik Frontu Narodowego As-Sawrl, 
miesięcznik kulturalno-polityczny As-Sa-
kafa al-Dżadida. Czasopismem Związku 
Pisarzy jest As-Czikma, dla pracujących 
za granicą Jemenitów ukazuje się dwu
tygodnik Nida al-Wata. Poza tym ukazu
ją się gazety regionalne w sześciu pro
wincjach, organy stowarzyszeń (młodzie
żowych, kobiecych), tygodnik wojskowy. 

Radiofonia nadaje z rozgłośni central
nej i z regionalnych. Telewizja wyświetla 
codziennie 5—6 godzin programu. (NDP 
1978 nr 10 s. 25) pd 

NRD. W prasie codziennej całego kraju 
ukazuje się 285 wydań lokalnych, w tym 
213 mutacji na łamach 14 gazet okręgo
wych SED. W organach innych partii — 
CDUD, LDPD i NDPD — drukuje się 69 
mutacji, które zasięgiem obejmują wszy
stkie powiaty (łącznie ze stolicą kraju) w 
liczbie 219. (NDP 1978 nr 7 s. 15) pd 

RFN. Według danych Media-Analyse 1978 
spośród 45,73 min mieszkańców powyżej 
14 lat co czwarty był czytelnikiem sprin-

gerowskiego dziennika bulwarowego Bild 
i wydawanego przez ten sam k o ń c e m pi
sma z programami rtv Harzu, co piąty 
czytywał springerowską gazetę niedzielną 
Bild am Sonntag i czasopismo motoryza
cyjne ADAC, co szósty — magazyn ilu
strowany Stern, co dziesiąty — magazyn 
informacyjny Spiegel i co czterdziesty — 
renomowany dziennik Frankfurter Allge
meine. (ZV + ZV 978 ПГ 30 S. 1093) pd 

RFN. Według stanu na 30 VI 1978 było za
rejestrowanych 22 208 400 radioodbiorników 
i 20 281 600 telewizorów. (FK 1978 nr 32 
s. 7) pd 

USA. Aktualnie jest zarejestrowanych po
nad 22 tys. gazet i czasopism. Przeszło 
9 tys. jest wydawanych przez etniczne 
mniejszości w 40 językach. Przeciętny na
kład dziennika liczy 25 tys. egz. (NDP 1978 
nr 11 s. 26) pd 

USA. W 1548 miastach ukazują się 1762 
dzienniki o 61 min egz., nakładu. Spo
śród nich 1047 tytułów, wydawanych w 
970 miastach w 43 min egz., stanowi wła
sność 167 grup wydawniczych, które — 
inaczej mówiąc — dysponują 60% tytułów 
i 71% nakładu. 

10 największych grup wydaje tylko 
12,3% tytułów (217), ale liczących 22,2 min 
egz., co stanowi już przeszło trzecią część 
globalnego nakładu dzienników. Obrazuje 
to tabela: 

Grupa Liczba 
wydawnicza tytułów 

Nakład 
•w min egz. 

1. Knight-Ridder 32 3,9 
2. Newhouse 29 3,2 
3. Chicago Tribune 8 3,1 
4. Gannett 75 3,0 
5. Scripps-Howard 17 1,8 
6. Dow-Jones 14 .1,8 

(Wallstreet-Journal) 
7. Chandler 6 1,8 

(Los Angeles Times) 
8. Hearst 8 1,4 
9. Сох 15 1Д 

10. New York Times 
1Д 

Co. 13 1.1 
Razem 217 22,2 = 

= 36,4% 
nakładów 

(Horizont 1978 nr 33 s. 26) pd 

USA. W Stanach działa 4 tys. lokalnych 
systemów telewizji kablowej docierającej 
do przeszło 13 min abonentów w ponad 
9 tys. miejscowości. Całą publiczność tele
wizji kablowej szacuje się na 40 min 
osób. (ZV + ZV 1978 nr 37 S . 1325) pd 

W. BRYTANIA. W kolejności ogólnokra
jowych gazet pod względem nakładu 
(przeciętne dane z półrocza października 
1977 — marzec 1978) nastąpiły przesunięcia. 
Będąca przez 29 lat na czele Daily Mirror 
po spadku na drugie miejsce skreśliła ze 
strony tytułowej slogan ..Britain's biggest 
daily sale". Aktualne nakłady: 

tys. egz. 
The Sun — 3896 
Daily Mirror — 3800 
Daily Express — 2390 
Daily Telegraph — 1934 
The Times — 293 
Guardian — 272 
Financial Times — 180 
(ZV + ZV 1978 ПГ 35 S. 1261) pd 



USA. Tygodnik People, wydawany przez 
Time Incorporated, zamieścił zestawie
nie — rodzaj wymaganej prawnie co
rocznej deklaracji własności i rozprowa
dzenia nakładu, obowiązującej wszystkie 
tytuły prasowe. Wybraliśmy z niego dane 
ilustrujące losy przeciętnego jednorazowe
go nakładu pisma. Dodajmy, że pismo 
uważane jest za poczytne. Przeciętna dla 
1 numeru, na podstawie 51 numerów pi
sma wydanych od września 1977 do wrze
śnia 1978: 
wydrukowanych egz. — 3 486 000 
sprzedanych egz. : 

w sprzedaży kioskowej — 2 046 800 
w prenumeracie pocztowej — 332 700 

egz. gratisowych — 34 900 
egz. do użytku wewnętrznego — 15 200 
zwrotów ze sprzedaży 

kioskowej — 1 056 400 
(PW z 16 X 1978 s. 115) ar 

ZSRR. Próbą generalną przed olimpiadą 
moskiewską będzie przekazywany podczas 
spartakiady w lipcu 1979 codzienny pię
ciogodzinny program telewizyjny w kolo
rze, dostępny prawie dla 2 miliardów wi
dzów w 130 krajach. (NDP 1978 nr 8 s. 24) 
pd 
ZSRR. Na Litwie utworzono jednolity re
publikański system doręczania prasy dzia
łający wg schematu: drukarnia — roz
dzielnia — rejonowa placówka łączności — 
urząd pocztowy — prenumerator. Roz
dzielnie mieszczą się w Kownie, Poniewie-
żu, Szawlach i Kłajpedzie, dokąd gazety 
dostarcza się specjalnie do tego celu prze
znaczonymi samochodami. Dalszą drogę 
odbywają samochodami miejscowej poczty 
lub taksówkami. W ten sposób do placó
wek łączności, nawet w rejonach oddalo
nych od Wilna o 250 do 350 km, bieżące 
gazety dostarczane są między godziną 6. 
a 9. rano. Dużo trudniej było zapewnić 
szybką dostawę prasy w przedostatnim 
ogniwie schematu, tj. z rejonowej placów
ki łączności do wiejskiego urzędu poczto
wego. Urzędów takich jest w Litewskiej 
SRR 8251. Stało się to możliwe dzięki sze
rokiej współpracy poczty z kierowcami 
autobusów kursujących na 400 trasach 
podmiejskich i międzymiastowych. Otrzy
mują oni za tę usługę specjalne wynagro
dzenie. (Izwiestija z 22 VIII 1978 s. 3) tm 

ODBIORCY 
NORWEGIA. 80% mieszkańców posiada te
lewizor, przed którym spędza dziennie 
przeciętnie 1,5 godz. Szczególną popular
nością cieszą się programy informacyjne 
i kulturalne. (NDP 1978 nr 11 s. 23) pd 

RUCH WYDAWNICZY 

BENIN. КС Ludowo-Rewolucyjnej Partii 
Beninu zaczął wydawać miesięcznik 
Andoria, czasopismo polityczne poświęco
ne problemom wewnętrznym kraju. (Zur
nalist 1978 nr 9 S. 75) zl 
BUŁGARIA. Ukazał się pierwszy numer 
czasopisma Problemy Kultury poświęcone
go szeroko pojętej problematyce z tej 
dziedziny. (Zurnalist 1978 nr 8 s. 78) zl 
DANIA. Od r. 1945 uległo likwidacji 75 
gazet. Aktualnie monopole prasowe kon
trolują 90% dzienników i 95% tygodników. 
(NDP 1978 nr 8 s. 27) pd 

FRANCJA. Dotychczasowy miesięcznik 
Avangarde, prasowy organ francuskiej 
młodzieży komunistycznej, stał się tygod
nikiem. Nadto pismo zwiększyło liczbę 
rubryk i poprawiła się szata graficzna. 
(PMS 1978 nr 6 s. 89) dkn 

INDONEZJA. W r. 1967 ukazał się 
pierwszy numer organu Kp Indonezji 
Tekad Rakyat (Zdecydowanie Narodu). 
Pismo jest regularnym miesięcznikiem, 
mimo że od pierwszego numeru wydawa
ne jest nielegalnie. Początkowo Tekad 
Rakyat ukazywało się tylko w języku 
indonezyjskim, ale było rozpowszechniane 
w kraju i za granicą. Od 1972 drukuje się 
je również w jęz. angielskim, co znacznie 
zwiększyło krąg jego odbiorców. Pismo, 
w założeniu przede wszystkim informacyj
ne, zamieszcza sporo materiału analitycz
nego, komentarzowego i teoretycznego. 

Jeżeli początkowo istniejący reżim to
lerował wydawanie Tekad Rakyat, to 
obecnie, w miarę wzrastającej popularno
ści pisma coraz częściej stosuje się środki 
represyjne wobec tych, którzy je czytają 
i rozpowszechniają. (PMS 1978 nr 6 s. 89) 
dkn 

KANADA. W wyniku trudności ekono
micznych zniknęła z rynku prasowego 
jedyna poranna gazeta stolicy Ottawa 
Today. (Zurnalist 1978 nr 7 s. 61) zl 

SYRIA. W Damaszku ukazał się nowy 
periodyk „Studia socjalistyczne". Zgodnie 
z tytułem publikacje będą dotyczyć pro
blemów ideologiczno-politycznych ujmo
wanych według zasad socjalizmu nauko
wego. (PMS 1978 nr 8 S. 84) dkn 

SZWECJA. Ukazał się pierwszy numer 
gazety Gruningen, organu komunistyczne
go związku młodzieży. (Zurnalist 1978 
nr 7 s. 61) zl 

URUGWAJ. Prasowy organ partii komu
nistycznej Carta ukazuje się nielegalnie, 
mimo że wydawcom i kolporterom pisma 
grozi za to kara więzienia, a nawet 
śmierci. 

Carta miała swoją wielką poprzednicz
kę, była nią gazeta codzienna Popular, 
którą w 1973 zawiesiła dyktatura. (PMS 
1978 nr 8 s. 84) dkn 

USA. W roku 1977 utrzymywała się czte
rokrotna przewaga ilościowa gazet popo
łudniowych (1440) nad porannymi, których 
było 367. (ZV + ZV 1978 nr 36 s. 1299) pd 

USA. Rozpoczęty w sierpniu 1978 strajk 
drukarzy nowojorskich zawiesił edycję 
dzienników New York Times, Daily News 
i New York Post o łącznym nakładzie 
3,5 min egz. Obłożone strajkiem wydaw
nictwa wypuści ły wyprodukowane przez 
samych dziennikarzy nowe tytuły: Daily 
Metro i małoformatowy City News w na
kładach po 400 tys. egz. oraz Daily Press 
w 250 tys. egz. (ZV + ZV 1978 nr 34 s. 1181) 
pd 

USA. W latach 1936—1972 ukazywał się w 
Stanach Zjednoczonych tygodnik Life. W 
najlepszym okresie jego nakład przekra
czał nawet 8 min egz., ale rosnące straty 
wydawców, również liczone w milionach, 
spowodowały zamknięcie pisma. Przyczy
niła się do tych strat telewizja odciąga
jąca zyskowne reklamy, a przede wszyst
kim — rosnące koszty produkcji i dystry-



bucji przy bardzo niskiej cenie sprzeda
ży. Po zanalizowaniu przyczyn finanso
wej klapy, na skutek sygnałów z rynku 
czytelniczego, potwierdzających potrzebę 
istnienia takiego tytułu, spółka Time Inc. 
wystąpiła w październiku 1978 z nową 
wersją magazynu. Nadal obowiązuje ta 
sama formuła pisma: „świat w obiektywie 
aparatu fotograficznego". Ale nie jest to 
już tygodnik, tylko miesięcznik, o stosun
kowo wysokiej cenie (1,50 doi. za egzem
plarz, bez zniżki dla prenumeratorów) i o 
ograniczonym nakładzie docelowym 2 mi
liony egzemplarzy (nakład pierwszego nu
meru — 700 000 egz.). W pierwszej, tygod
niowej wersji 96°/o nakładu Life docierało 
do czytelników za coraz kosztowniejszym 
pośrednictwem poczty, zaledwie 4°/o na
kładu sprzedawano w kioskach. Miesięcz
nik Life zmienia te proporcje, przeznacza
jąc 70°/o nakładu do sprzedaży kioskowej, 
a zaledwie 30% dla prenumeratorów. 

Nawet przy wysokich i stale rosnących 
stawkach za telewizyjną reklamę (30-se-
kundowa wstawka reklamowa w popular
nym serialu ,,Charlie's Angels" kosztuje 
95 000 dolarów) w najlepszym czasie, tj. w 
porze, gdy przed telewizorami zasiada naj
liczniejsza publiczność, brakuje już miej
sca w programie dla chcących reklamo
wać swe towary. Reklama przenosi się 
więc do czasopism, dla których tym sa
mym otwierają się lepsze perspektywy fi
nansowe. Nowy numer Life zawiera 56 
stron reklam, które już przyniosły wy
dawcom rekordowy zysk w wysokości 
848 568 doi. Perspektywy są na tyle obie
cujące, że inne „obrazkowe" magazyny, 
a wśród nich bliźniacze pismo Life'u, ma
gazyn Look, pojawiają się na rynku. Look 
ma pozostać tygodnikiem, jego redaktorem 
naczelnym z funkcją zorganizowania re
dakcji został Daniel Filipacchi. Firma 
Gruner i Jahr z RFN ma wydawać ame
rykańską wersję swego magazynu Geo. 
W styczniu ukaże się też w USA angloję
zyczna wersja Réalités. (Time z 2 X1978 
s. 56) ar 

WĘGRY. Z inicjatywy КС Węgierskiej 
Socjalistycznej Partii Robotniczej zaczęło 
wychodzić nowe pismo Propagandista — 
jako organ Wydziału Agitacji i Propagan
dy КС Partii. Pismo ma służyć pomocą 
teoretyczną i metodologiczną, reagować na 
ważniejsze wydarzenia krajowe i zagra
niczne, orientować w aktualnych proble
mach politycznych i ideologicznych. (PMS 
1978 nr 8 s. 84) dkn 

W. BRYTANIA. Daily Star, nowy ogólno
krajowy dziennik poranny wydawany 
przez grupę Express Newspapers ukazał 
się z początkiem listopada 1978 na brytyj
skim rynku prasowym. Jest to pierwsza 
od 14 lat próba poszerzenia wachlarza do
stępnych Brytyjczykom tytułów. Plano
wany nakład początkowy wynosi ok. pół 
min egz., koszt wprowadzenia pisma na 
rynek wyniósł do chwili ukazania się 
pierwszego numeru 2 miliony funtów 
szterlingów. (Guardian z 2 XI 1978 s. 24). 

Według wydawców nowe pismo ma 
być czymś pośrednim między Daily Mir
ror a Sun, nie naśladując żadnego z tych 
dzienników. w opinii amerykańskiego 
Time natomiast — tych trzech pism 
wcale nie można od siebie odróżnić: ta 
sama mieszanina plotek i skandali, takie 
same rozebrane dziewczyny, dużo sportu 
i kryminalnych historyjek. Charakterysty
czne jest zestawienie nakładów: wydawa

ne przez Ruperta Murdocha „pikantne" 
dzienniki, do których dołączył nowy ta
bloid grupy Express, mają ponad 8 min 
nakładu (Sun — 4 min egz., Daily Mir
ror — 3,9 min egz. oraz skromne na razie 
0,5 min egz. nowego dziennika). Nato
miast prestiżowe dzienniki: Times, Daily 
Telegraph, Financial Times i Guardian 
osiągają łącznie 2,1 miliona egzemplarzy 
jednorazowego nakładu. (Time z 13 XI 
1978, s. 59) ar 

WŁOCHY. Z powodu trudności finanso
wych zniknął z rynku prasowego rzymski 
tygodnik Giorni Vie Nuove o zabarwie
niu lewicowym. (Zurnalist 1978 nr 9 s. 75) 
zl 
WŁOCHY. Tygodnik Włoskiej Partii Ko
munistycznej Rinascita wzbogacił się o 
dodatek Libri wydawany miesięcznie. Na 
dwunastu stronicach obok recenzji, da
nych o nakładach książkowych, odbior
cach publikuje się dyskusje literacko-na-
ukowe z udziałem specjalistów masowych 
środków informacji, a także przeglądy te
matyczne nowości wydawniczych. (PMS 
1978 nr 6 s. 89) dkn 

AGENCJE 

KANADA. Rząd prowincji Quebec opu
blikował swój program rozwoju kultural
nego prowincji, który przewiduje m. in. 
uruchomienie odrębnej agencji prasowej. 
W swej białej księdze separatystyczna 
administracja prowincji zapowiada rewin
dykację kontroli nad telewizją kablową, 
reglamentację prywatnych stacji radio
wych i telewizyjnych, telefonów i teleko
munikacji. (Interstages 1978 nr 129 s. 30) 
zl 

NRD. Centralne archiwum agencji ADN 
dysponuje blisko 5 milionami fotografii. 
W r. 1977 zrealizowano 13,5 tys. zamówień, 
dostarczając ponad 115 tys. zdjęć czarno
białych i 34 tys. kolorowych. (NDP 1978 
nr 8 s. 10) pd 

SRI L A N K A . W Colombo założono pierw
szą agencję informacyjną Lanka Puwath. 
Jest ona własnością Zrzeszenia Wydaw
ców Prasowych przy udziale rządu. (NDP 
1978 nr 10 s. 27) pd 

EKONOMIKA 

MIĘDZYNARODOWE. Hamburski koncern 
wydawniczy Gruner und Jahr nabył w 
całości amerykańskie wydawnictwo ,, Pa
rents Magazine Enterprises", w którym 
ukazuje się magazyn Parents (1,5 min egz. 
nakładu) i 6 innych czasopism. Do zaku
pionego koncernu, zatrudniającego 500 
pracowników, należy także wydawnictwo 
książek dla dzieci oraz wytwórnia filmów 
oświatowych. (NDP 1978 nr 8 s. 27) pd 

MIĘDZYNARODOWE. Grupa wydawnicza 
Thomson Ltd. (Times, Sunday Times 
i liczne inne gazety oraz czasopisma bry
tyjskie), w której posiadaniu znajdują się 
akcje nafty z Morza Północnego, zapowie
działa przeniesienie swej siedziby do Ka
nady. Jako motyw podano, że ustawo
dawstwo brytyjskie ogranicza możliwości 
ekspansywne wydawnictwa. (NDP 1978 nr 
11 s. 26) pd 



USA. Stale rośnie liczba wydawnictw pra
sowych zmieniających właścicieli: w 1975 
dotyczyło to 49 gazet, w 1976 — 72, 
w 1977 — 130. Prawie zawsze cena sprze
daży jest 30—40 razy wyższa od rocznego 
zysku danego pisma, co odpowiada po
czwórnej sumie obrotu. 

Odmiennie jednak niż w większości 
państw zachodnioeuropejskich, gdzie kon
centracji towarzyszy spadek liczby tytu
łów przy stabilnym lub rosnącym nawet 
nakładzie globalnym — w Stanach od lat 
liczba tytułów oscyluje wokół 1760 przy 
nakładzie od 60 do 62 min egz. (Horizont 
1978 nr 33 s. 26) pd 

USA. Trwa proces koncentracji prasy. 
Ostatnio korporacja Gannet władająca łań
cuchem 75 gazet wchłonęła kompanię 
Combeind Communication, do której na
leżały 2 gazety w Oakland i Cincinnati 
oraz 7 stacji telewizyjnych i 13 radiowych. 
(Zurnalist 1978 nr 8 s. 78) zl 

USA. Sytuacja finansowa przeciętnej ga
zety amerykańskiej (34 tys. egz. nakładu), 
drukowanej offsetem, w r. 1977 przedsta
wiała się wg Editor and Publisher nastę
pująco: 

Roczny zysk wynosił ok. 1,5 min doi., 
z czego 730 tys. doi. pochłaniał podatek 
przychodowy. Wpływy z reklamy wyno
siły ok. 3 440 tys. doi. (w tym prawie 
2 min doi. z reklamy lokalnej), z kolpor
tażu ok. 1 540 tys. doi., z innych źródeł 
ca 150 tys. doi. Ogółem przeciętne wpły
wy roczne wynosiły 5125 tys. doi. 

Wydatki w kwocie 3,6 min doi. spro
wadzały się w 20«/» do kosztów papieru, 
w 19% — kosztów redakcyjnych, 12V« — 
administracyjnych, po 10e/o z kwoty tej 
pochłonęły biura ogłoszeń i kolportażu, 
ponad 8°/» — świadczenia socjalne a 12»/« 
produkcja poligraficzna. (ZV+ZV 1978 nr 
36 s. 1299) pd 

USA/MIĘDZYNARODOWE. Kongres pod
wyższył kredyty dla dywersyjnych roz
głośni Liberty i RFE. W r. 1979 opiewać 
one będą na 88 min doi. Jednocześnie 
dalszych 10 min doi. przyznano na mo
dernizację tych rozgłośni. (NDP 1978 nr 11 
s. 26) pd 

W. BRYTANIA. W koncernie Times-
-Newspaper nasilają się trudności we
wnętrzne. Z początkiem tego roku prawie 
9 milionów egzemplarzy Timesa i innych 
gazet wydawanych przez koncern nie do
tarło do czytelników. Według generalnego 
dyrektora koncernu kosztowało to przed
siębiorstwo około 2,1 miliona funtów 
szterlingów. Kierownictwo koncernu wy
stosowało pismo do pracowników, z któ
rego wynika, że jeżeli trudności będą się 
dalej zwiększać, a sytuacja się nie zmie
ni, to wydawanie wszystkich gazet i cza
sopism firmowanych przez koncern stanie 
pod znakiem zapytania, z wszelkimi wy
nikającymi z tego konsekwencjami. (AWŻ 
1978 nr 15—IG s. 10) gs 

R E K L A M A 

DANIA. Ogłoszenia zajmują w dzienni
kach ok. 13. V/ wydaniach niedzielnych 
nawet połowę objętości. Nie dotyczy to 
jednak całej prasy. Wielkie dzienniki bur-
żuazyjne mają z reklamy rocznie wielo
milionowe zyski (Berlingske Tidende 300 
min koron. Politiken 100 min), jednak ko

munistyczny Land og Folk jest bojkoto
wany przez sfery przemysłowe i prawie 
wcale nie ma wpływów z ogłoszeń. (NDP 
1978 nr 8 s. 27) pd 

ZAWÓD DZIENNIKARSKI 
MIĘDZYNARODOWE. W Moskwie odbyło 
się kolejne, X V Międzynarodowe Semina
rium Dziennikarzy Krajów Socjalistycz
nych zorganizowane przez Związek Dzien
nikarzy ZSRR i Wydział Dziennikarstwa 
Uniwersytetu Moskiewskiego. W pracach 
seminarium uczestniczyło ponad siedem
dziesięciu dziennikarzy z Polski, NRD, 
Czechosłowacji, Węgier i Bułgarii. Wysłu
chali oni cyklu wykładów o teorii i prak
tyce dziennikarstwa, o rosyjskiej i ra
dzieckiej literaturze, mieli również możli
wość pogłębienia znajomości języka rosyj
skiego. Uczestnicy seminarium przyjęci 
zostali przez kierownictwa Prawdy, Iz-
wiestii, Agencji TASS, Państwowego Ko
mitetu ds. Radia i Telewizji oraz Związku 
Pisarzy ZSRR. Seminarium oceniono jako 
jeszcze jeden ważki czynnik ideologicznej 
integracji masowych środków informacji 
i propagandy krajów socjalistycznych, 
umacniający przyjaźń i zawodową współ
pracę dziennikarzy. W piętnastu przepro
wadzonych dotychczas seminarfach uczest
niczyło ponad tysiąc dziennikarzy. (Iz-
wiestija z 29 VII 1978 s. 2) tm 

AUSTRIA. Związek zawodowy dziennika
rzy zaprotestował przeciwko wystąpieniu 
generalnego dyrektora banku narodowego 
Kinzla, który domaga się, aby prasa pu
blikowała jedynie pozytywne materiały 
o ekonomice austriackiej. Zdaniem zwią
zku są to próby uzależnienia prasy i ogra
niczenia jej wolności. (Zurnalist 1978 nr 
9 s. 75) zl 

BELGIA. Dwie działające dotychczas za
wodowe organizacje dziennikarskie połą
czyły się, tworząc Association des Jour
nalistes Profession els de Belgique (AJPB). 
(Interstages 1978 nr 129 s. 29) zl 

ChRL. Przy akademii nauk społecznych 
wznowił działalność instytut dziennikar
stwa, który będzie kształcić pracowników 
prasy. Ogłoszono także zapisy na aspi
ranturę w zakresie wielu specjalności, 
w tym „teorii dziennikarstwa przewodni
czącego Мао". Tak po 12-letniej przerwie 
wznowiono niektóre formy studiów dzien
nikarskich istniejących przed rewolucją 
kulturalną. 

W tym okresie zlikwidowano dużą ilość 
gazet, zdziesiątkowano aparat propagandy, 
zamykano uczelnie. Przez kilka lat kró
lowało dziennikarstwo hunwejbinowskie: 
plakaty, gazety wielkich hieroglifów, ulot
ki, prasa maloformatowa. Tzw. system 
..trzech trzecich" (1/3 dziennikarzy zatrud
nionych w redakcjach, 1/3 pracujących fi
zycznie na wsi, 1/3 wykonująca zadania 
na prowincji) legł u podstaw zjawiska, 
jakim było pojawienie się tzw. „bosono-
gich dziennikarzy". Obecnie system jest 
w stadium korygowania, do czego zmusił 
ostry deficyt kadr i gwałtowne zwiększe
nie zainteresowania sprawami propagan
dy. Nastąpiła zmiana kierownictwa agen
cji Sinliua, na której czele stanął były 
ambasador we Francji, przy КС KPCh 
otwarto wydział propagandy kierujący ca
la działalnością w tym zakresie. Zastoso
wano ostrą selekcję. Ogólne hasło brzmi 



aktualnie : „kształcić kadry i czerwone, 
i wysokokwalifikowane". (Zurnalist 1978 
nr 7 s. 66—67) zl 

MOZAMBIK. Odbyła się tu pierwsza kra
jowa konferencja dziennikarzy, na której 
powołano do życia organizację zawodową. 
Zatwierdzono program jej działania i ra
my organizacyjne, wybrano władze. Ho
norowym przewodniczącym związku 
dziennikarzy został prezydent Samora Mä-
chel. (Zurnalist 1978 nr 7 s. 61) zl 

PAKISTAN. 16 dziennikarzy skazano na 
pół roku ciężkich robót za protest prze
ciwko zamknięciu czasopisma Mu$awat, 
organu partii ludowej, który związany był 
z prezydentem Bhutto. 14 innych pracow
ników prasy trybunał wojskowy skazał 
na więzienie już wcześniej z podobnych 
przyczyn. (Interstages 1978 nr 129 s. 32) zl 

PARAGWAJ. Krajowy związek dziennika
rzy wystąpił z oskarżeniem rządu o ko
rumpowanie pracowników agencji infor
macyjnych w celu życzliwego naświetla
nia sytuacji wewnętrznej i pociągnięć 
władz dyktatorskich. (Zurnalist 1978 nr 9 
s. 75) zl 

RFN. Według szacunków, w prasie, ra
diu, tv i komórkach prasowych admini
stracji i gospodarki pracuje ok. 25 tys. 
dziennikarzy. (Związek Dziennikarzy — 
DJV — liczy 12 tys. członków, Unia 
Dziennikarzy — DJU — 4 tys., poza tym 
kilkuset dziennikarzy należy do Zw. Zaw. 
Urzędników — DAG.) Chodzi tu wyłącznie 
o osoby, dla których dziennikarstwo jest 
podstawowym źródłem utrzymania. 

Ok. 19 tys. dziennikarzy pracuje eta
towo, spośród nich 6,5 tys. w prasie co
dziennej i tygodniowej, blisko 4 tys. w in
nych periodykach, ok. 500 w agencjach 
prasowo-informacyjnych, niespełna 3 tys. 
w radiu i telewizji, ok. 300 w kronikach 
filmowych i przy produkcji publikacji 
audiowizualnych, 4500—5000 w służbach 
prasowych administracji i gospodarki. 
Nieetatowych, tzw. „wolnych" dziennika
rzy jest ponad 4,5 tys., przeszło 1,5 tys. 
to wolontariusze i stażyści. (INBW 9—78 
s. 169 i n.) pd 

SZWAJCARIA. Międzynarodowe Biuro 
Pracy (BIT) w Genewie przystąpiło do 
organizowania w skali światowej ankie
ty na temat warunków pracy i zarobków 
dziennikarzy w różnych krajach. (Inter
stages 1978 nr 128 s. 27) Zl 

USA. Strajkowało 1300 pracowników wiel
kiego dziennika New York Daily News 
popierając żądania nowego układu, który 
zawiera postulaty zwiększenia zarobków, 
świadczeń i gwarancji socjalnych oraz po
prawy warunków pracy. Przyłączono się 
do protestów przeciw redukcjom przepro
wadzanym w związku lub pod pretek
stem modernizacji produkcji prasowej. 
(Zurnalist 1978 nr 9 s. 75) zl 

USA. W redakcjach amerykańskich po
większyła się ostatnio liczba dziennikarzy 
pochodzących z mniejszych grup etnicz
nych. Obecnie jest ich łącznie 1700 osób, 
co stanowi 4'/« wszystkich zatrudnionych 
dziennikarzy. Grupują się oni w niektó
rych tylko kierunkach zawodowych, głó
wnie polegających na dostarczaniu infor
macji do redakcji, oraz w niektórych tyl
ko redakcjach. W 2/3 redakcji amerykań

skich nie ma wcale przedstawicieli mniej
szości. Najwięcej przy tym zatrudnionych 
w dziennikarstwie jest Murzynów (62V»), 
najmniej Indian (4»/t). (EP 1978 nr 15 s. 
9) bg 

USA. Policja w stanie Delaware przeka
zała prasie fałszywe wiadomości o obra
bowaniu domu jednego z sędziów miej
scowych, aby w ten sposób uzyskać dla 
swego informatora alibi w środowisku 
przestępczym. Sfabrykowana wiadomość 
o jego udziale w napadzie pomogła orga
nom ścigania do ujęcia dawno poszuki
wanej szajki przestępczej. Wprowadzone 
w błąd redakcje uznały postępowanie po
licji za nieprawne i tworzące groźny 
w skutkach precedens w działalności pra
sy. W wyniku protestu dziennikarzy gu
bernator stanu orzekł, iż tego rodzaju 
akcja w przyszłości musi być prowadzo
na wyłącznie za wiedzą zainteresowanej 
redakcji i tylko w zupełnie wyjątkowych 
okolicznościach. (EP 1978 nr 29 s. 10) bg 

W. BRYTANIA. 24 lipca — 230 dziennika
rzy The Sun (4,2 min egz. nakładu) roz
poczęło strajk w celu osiągnięcia wyż
szych zarobków. Wydawca gazety, austra
lijski magnat prasowy Murdoch tego sa
mego dnia wyrzucił na ulicę 224 ze straj
kujących dziennikarzy. Uprzedził przy tym 
również drukarzy, że w razie strajku cze
ka ich ten sam los. (AWZ 1978 nr 15—16 
s. 9) gs 

SZKOLNICTWO DZIENNIKARSKIE 

MIĘDZYNARODOWE. MOD uruchomiła 
w Bułgarii kolejną szkołę dziennikarską 
dla pracowników prasy i radia krajów 
afrykańskich, tym razem o specjalizacji 
rolnej. W programach pierwszego ekspe
rymentalnego kursu znalazły s ię: teoria 
dziennikarstwa, gatunki, organizacja i pla
nowanie pracy redakcji, historia dzienni
karstwa bułgarskiego, problemy budowni
ctwa socjalistycznego, stosunki, międzyna
rodowe oraz z zagadnień specjalistycz
nych — polityka agrarna, organizacja 
i kierowanie gospodarką rolną, teoria 
i praktyka dziennikarstwa rolnego. 

Nowa szkoła jest tylko fragmentem 
wielkiego ośrodka szkoleniowego tworzo
nego w Bułgarii — Międzynarodowego In
stytutu Dziennikarstwa im. G. Dymitrowa 
sprofilowanego na tematykę rolną. (Zur
nalist 1978 nr 9 s. 72) zl 

CSRS. W Słowacji trwa eksperyment: 
olimpiada dziennikarstwa w szkołach bra
tysławskich. Celem jej jest rozwój ruchu 
korespondenckiego i wyłowienie kandy
datów na studia uniwersyteckie na wy
działach dziennikarskich. W czasie olim
piady bada się stopień orientacji młodzie
ży w zagadnieniach społeczno-politycz
nych, wiedzę w zakresie ekonomiki, kul
tury i stosunków międzynarodowych. 
Zwycięzcy mają wolny wstęp na studia 
kierunkowe. (Zurnalist 1978 nr 8 s. 78) zl 

RFN. W bieżącym roku akademickim 
rozpoczął się w uniwersytecie monachij
skim nowy kurs dziennikarski. Studia 
obejmują 9 semestrów, w tym 14 miesięcy 
wakacyjnych praktyk redakcyjnych. Po 
czterech pierwszych semestrach, na któ
rych wykładana jest politologia, socjolo
gia i nauka o komunikowaniu broni się 
pracy seminaryjnej. Cztery następne se-



mestry przewidują, oprócz kontynuacji 
wyżej wymienionych przedmiotów także 
fakultatywne studium języków obcych. 
Temat pracy dyplomowej należy wybrać 
z zakresu wiedzy o komunikowaniu. (Kul
turbrief 1978 nr 10 s. 16—17) pd 

BIOGRAFIA 

FRANCJA. 13 maja 1978 w Paryżu zmarł 
w wieku 68 lat Claude Bellanger. Od 17 
roku życia związał się z dziennikarstwem. 
Podczas okupacji walczył w Ruchu Opo
ru, m. in. przy wydawaniu prasy pod
ziemnej ugrupowania, z którego po woj
nie wyłoniła się Fédération Nationale de 
la Presse Française, której był wiceprze
wodniczącym. W sierpniu 1944 objął na
czelną redakcję nowego dziennika Le Pa
risien Libéré, w styczniu 1977 stanął tak
że na czele Rady Wydawnictwa. Był tak
że członkiem rad dwu gazet regionalnych 
(w Angers i Mans). W 1948 został sekre
tarzem generalnym, a w 1962 przewodni
czącym Międzynarodowej Federacji Wy
dawców Gazet (FIEJ). 

Szczególne związki łączyły go z pra-
soznawstwem. Przez 20 lat troszczył się 
o Institut Français de Presse i jego po
wiązanie z Uniwersytetem Paryskim. W 
latach 1946—1963 wydawał czasopismo 
Etudes de Presse; nie dożył planowanej 
na koniec 1978 r. nowej edycji pt. Revue 
Française de Communication. Był współ
redaktorem pięciotomowej „Historii prasy 
francuskiej", która ukazała się w latach 
1969—1976; w 1961 ukazała się jego książka 
o prasie francuskiego ruchu oporu (omów. 
ZP 1962 nr 3). (Publizistik 1978 nr 3 s. 260) 
pd 

RFN. We wrześniu 1978 zmarł w wieku 
85 lat prof. Erich Feldmann, jeden 
z współtwórców zachodnioniemieckiej na
uki o komunikowaniu. W Republice Wei
marskiej kierował Instytutem Pedagogicz
nym w Moguncji, skąd zwolnili go hitle
rowcy, ale w r. 1940 został profesorem 
filozofii i pedagogiki uniwersytetu w Bonn, 
gdzie też zapoczątkował wykłady z wie
dzy o komunikowaniu. W 1953 założył 
w Norymberdze Towarzystwo Badań nad 
Filmem i Telewizją (późniejsze Towarzys
two Badań nad Komunikowaniem). W 1962 
ukazała się jego podstawowa praca „The
orie der Massenmedien" (rec. w nume
rze 24 ZP). (Spiegel 1978 nr 40 S . 284) pd 

W. BRYTANIA. Nowym attaché praso
wym królowej Elżbiety jest Michael Shea, 
dyplomata i autor kryminałów publiko
wanych pod pseudonimem Michael Sin
clair. Wstąpił do pracy w Foreign Office 
w 1963 roku, był attache prasowym amba
sady brytyjskiej w Bonn i Bukareszcie, 
ostatnio zaś generalnym dyrektorem służb 
informacyjnych swego kraju w Nowym 
Jorku. (Interstages 1978 nr 128 s. 25) zl 

PRAWO 
USA. Stosunkiem głosów 5 : 3 Sąd Naj
wyższy orzekł, że policja może dokony
wać w redakcjach poszukiwań materia
łów dowodowych, jeśli dysponuje sę
dziowskim nakazem rewizji. Tym samym 
uchwalono werdykt dwóch niższych in
stancji w sprawie zajść z 1971 r. na Uni
wersytecie Stanfordzkim w Kalifornii, 
podczas których raniono policjantów. W 
wyniku tego zrewidowano redakcję stu

denckiej gazety The Daily, gdzie spodzie
wano się znaleźć zdjęcia uczestników de
monstracji. (ZV+ZV 1978 nr 30 s. 1110) pd 

Dziennikarze uznali to za groźny za
mach na wolność prasy oraz perfidną 
broń w rękach przeciwnych działalności 
prasowej przedstawicieli świata prawni
czego, którzy w imię pomocy zaprzyjaź
nionym politykom lokalnym mogą bezkar
nie myszkować po redakcyjnych archi
wach, zabierać dokumenty i zastraszać 
pracowników. Orzeczenie sądu będzie je
szcze przedmiotem debat w Białym Domu. 
(EP 1978 nr 23 s. 7) bg 

TECHNIKA 

FRANCJA. Pierwsza radioksiążka pojawi
ła się w księgarniach. Prezentowana 
uprzednio jako nowość na Międzynarodo
wym Festiwalu Książki w Nicei, zrealizo
wana została przez wydawnictwo La-
rousse'a i krajowy instytut audiowizualny. 
Zewnętrznie przypomina do złudzenia nor
malną książkę, zawiera wewnątrz kasetę 
i „drukowany" tekst czyli komplet nagra
nych dokumentów. 

Pierwsza publikacja dotyczy Paryża. 
Zawiera dane informacyjne o mieście, 
wywiady uliczne, spotkania z władzami 
administracyjnymi, reportaże i piosenki. 
(Interstages 1978 nr 229 s. 31) zl 

INDIE. Powstaje krajowy system sateli
tów telewizyjnych INSAT. Będzie on słu
żył przede wszystkim przekazywaniu in
formacji oraz programu telewizyjnego, 
zwłaszcza między New Delhi i odległymi 
wyspami oraz trudno dostępnymi rejona
mi górskimi. Prace rozpoczyna instalacja 
35 stacji naziemnych, zakończenie całości 
przewiduje się na r. 1981. (NDP 1978 nr 11 
s. 23) pd 

JAPONIA. Pierwsze stacje telewizyjne 
rozpoczęły nadawanie tzw. programów 
„Multiplex". Na razie daje to odbiorcom 
możliwość wyboru między dwoma wersja
mi językowymi filmów. Przewiduje się 
jednak wykorzystanie tego systemu dla 
odbioru „gazety telewizyjnej" przy pomo
cy stosunkowo najmniej kosztownego 
adaptera, posiadanego przez odbiorcę. We
dług prognoz, za trzy lata najmniej 30°/o 
właścicieli odbiorników kolorowej tv bę
dzie mogło korzystać z serwisu „Multi
plex". (NZZ z 26 X 1978 S . 39) pd 

KUBA. Po uruchomieniu w czasie od 
1976 r. 15 nowych wież przekaźnikowych, 
na 90e/o powierzchni wyspy jest możl iwy 
odbiór kolorowych programów telewizyj
nych. (NDP 1978 nr 8 S. 26) pd 

RFN. Blisko 40 tys. osób pracuje już przy 
ekranach redagujących używanych w re
dakcjach, drukarniach, ośrodkach oblicze
niowych, bankach itp. Szacuje się, że 
można napotkać 140 różnych rozwiązań 
urządzenia tych stanowisk, których użyt
kownicy skarżą się na przeciążenie pracą 
i dolegliwości zdrowotne, np. wzroku. 

Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej 
powołało zespół lekarzy, inżynierów, psy
cho- i socjologów oraz innych specjalis
tów, którzy przeprowadzili studia w 30 
przedsiębiorstwach zatrudniających ponad 
tysiąc osób każde. Badano zarówno czyn
niki obciążenia fizycznego, jak i psychicz
nego. Stwierdzono, że aktualnie żadne 
urządzenie miejsca pracy przy ekranie re-



dagującym nie jest optymalne. Usterki 
dotyczą zwłaszcza ustawienia przyrządów 
i oświetlenia. 

W wyniku analizy opracowano wzorco
we rozwiązania tego stanowiska pracy. 
Uwzględniono m. in. takie czynniki, jak 
ukształtowanie informacji na ekranie, 
kształt przyrządu, oświetlenie miejsca pra
cy i jego ukształtowanie, zagospodarowa
nie lokalu z miejscem pracy, warunki oto
czenia (wyciszenie, klimatyzacja itp.), żą
dania stawiane zatrudnionym przy róż
nych czynnościach. 

Zdaniem zespołu badawczego uzyskane 
wyniki nie są wystarczające, by na ich 
podstawie normować maksymalny czas 
pracy przy ekranie redagującym. Komisja 
przekazała wyniki swej analizy Instytuto
wi Normalizacji (DIN) w celu opracowa
nia odpowiednich obowiązujących norm. 
(S-R 6—78 s. 3 i n.) pd 

USA. Według danych ANPA Research 
Institue, w r. 1977 z ogółem 1786 gazet 
drukowano 1260 (70 proc.) w offsecie. 
Obejmowały one jednak tylko 31,5 proc. 
globalnego nakładu — niespełna 20 min 
egz. (ZV + ZV 1978 nr 36 S . 1299) pd 

USA. Instytut Badawczy ANPA opubliko
wał dane za r. 1977 obejmujące m. in. 
wykaz gazet drukowanych typografią 
i offsetem w rozbiciu nakładowym: 

do 20 tys. egz. —; 105 typografią, 607 
offsetem, 

do 50 tys. egz. — 271 typografią, 246 
offsetem, 

do 100 tys. egz. — 174 typografią, 62 
offsetem, 

do 500 tys. egz. — 206 typografią, 35 
offsetem, 

ponad 0,5 min egz. — 30 typografią, 4 
offsetem. 

W latach 1975—1977 liczba tytułów, które 
przeszły na offset wyniosła blisko 200. 
(ZV + ZV nr 30 s. 1099) pd 
USA. Przeważająca część dzienników za
stąpiła skład maszynowy komputerowym 
fotoskładem, typografię offsetem i maszy
ny do pisania wideografami. Osiągnięto 
tym sposobem znaczny wzrost produk
tywności . Gdy np. w typowej gazecie 
prowincjonalnej Richmond-Times Dispatch 
w r. 1972 skład kolumny ogłoszeniowej 
trwał 4 godziny, to przy nowej technologii 
jest ona gotowa w 90 sekund. Towarzy
szyła temu oczywiście drastyczna redukcja 
pracowników. (Horizont 1978 nr 33 s. 26) 
pd 

USA. Ziściło się marzenie rodziców ame
rykańskich — mogą oni sprawować kon
trolę nad tym, co ich dzieci oglądają 
w telewizji. Video Proctor, urządzenie 
montowane przy antenie telewizyjnej po
zwala zaprogramować na tydzień kanały 
i czas ich oglądania. Gdy dziecko będzie 
chciało zmienić kanał, ekran telewizora 
ulegnie zaciemnieniu. (Guardian z 19 VII 
1978 s. 5) ar 
WĘGRY. Więcej niż połowę programów 
tv wyświet la się w kolorze. Zarejestrowa
nych jest przeszło 50 tys. aparatów do 
odbioru wizji barwnej. (NDP 1978 nr 11 
s. 26) pd 

WYSPY ŚW. TOMASZA I KSIĄŻĘCA. 
NRD przekazała w darze młodej republi
ce pełne oprzyrządowanie dla ogólnokra
jowych zakładów poligraficznych powsta
jących w stolicy kraju. (Zurnalist 1978 
nr 7 s. 69) zl 

ZSRR. 20 lat temu odbył się w Kraju 
Rad pierwszy bezpośredni przekaz tele
wizyjny z miasta do miasta. Obecnie 80 
stacji naziemnych przekazuje programy 
za pomocą satelitarnego systemu „Orbi
ta", a na ukończeniu są próbne programy 
systemu „Ekran". Łącznie radziecka tele
wizja satelitarna obejmie obszar 9 min 
km kw. w r. 1978 programy TV z 410 
ośrodków docierały do 83% mieszkańców 
kraju. (NDP 1978 nr 8 S . 24) pd 

PAPIER 

ZSRR. W Leningradzie wytworzono pa
pier gazetowy z polietylenu, nie zawiera
jący ani grama drewna. Rozpoczęto prób
ne drukowanie gazet oraz produkcję pa
pieru fotograficznego. (NDP 1978 nr 10 
s. 26) pd 

HISTORIA 

MIĘDZYNARODOWE. Teoretyczne i in
formacyjne pismo partii komunistycznych 
Problemy Pokoju i Socjalizmu wychodzą
ce w Pradze istnieje już 20 lat. Pierwszy 
numer przygotowywali przedstawiciele 10 
partii, dziś uczestniczy w jego wydawaniu 
57 partii. Pierwszy numer wyszedł w 22 
wydaniach narodowych w 19 językach 
i był kolportowany w 80 krajach, obecnie 
ma 56 wydań w 34 językach i rozchodzi 
się w 145 krajach. 

W ciągu 20 lat na łamach pisma zabie
rali głos pierwsi sekretarze ponad 100 par
tii. Krąg autorów obejmuje ponad 80 par
tii. Pismem kieruje rada redakcyjna, 
w skład której wchodzą na równych pra
wach przedstawiciele wszystkich partii 
uczestniczących w tym przedsięwzięciu 
wydawniczym. (Zurnalist 1978 nr 9 s. 64— 
66) zl 

AUSTRIA. 8 sierpnia 1703 ukazało się 
pierwsze wydanie Wiener Zeitung, która 
określa się sama jako „najstarsza gazeta 
świata". Z okazji 275 rocznicy ukazał się 
faksymilowy przedruk pierwszego nu
meru. Wiener Zeitung jest rodzajem 
dziennika urzędowego (Amtsblatt). Tylko 
raz — podczas aneksji hitlerowskiej — 
edycja gazety została przejściowo zawie
szona. (Horizont 1978 nr 35 s. 20) pd 

RÓŻNE 

MIĘDZYNARODOWE. Rozwój telekomuni
kacji, radia i telewizji w państwach afry
kańskich to jeden z celów Dekady Trans
portu i Komunikowania w Afryce, pro
klamowanej 19 grudnia 1977 przez Zgro
madzenie Ogólne NZ na lata 1978—1988. Ro
lę koordynatora współpracy międzynaro
dowej w ramach Dekady i na rzecz jej 
celów powierzono Afrykańskiej Komisji 
Gospodarczej ONZ. W 1979 odbędzie się 
konferencja ministerialna państw afrykań
skich mająca opracować strategię Dekady, 
uzgodnić plan działalności i ustalić źródła 
jej finansowania. 

Podejmując decyzję o obchodach Deka
dy, Zgromadzenie Ogólne wypowiedziało 
się zarazem za proklamowaniem Świato
wego Roku Komunikowania. Nad szczegó
łami organizacyjnymi przedsięwzięcia 
obradowała Rada Gospodarczo-społeczna 
na letniej sesji w 1978. Projekt obchodów 
Roku napotkał tu na silną opozycję, wy
suwającą obawy przed nadmierną „proli-



feracją" rocznic i uroczystości i „dewa
luacją" ich znaczenia. Obecnie — jedno
cześnie — trwa pięć różnych „dekad" pro
klamowanych przez Narody Zjednoczone: 
Dekada Rozbrojenia, Druga Dekada Roz
woju, Dekada na rzecz Zwalczania Rasi
zmu i Dyskryminacji Rasowej, Dekada na 
rzecz Kobiet oraz Dekada Transportu 
i Komunikowania w Afryce; proklamowa
no już trzy „międzynarodowe lata": Rok 
Walki z Apartheidem, Rok Dziecka i Rok 
Ułomnych (dwa pierwsze nakładają się na 
siebie), a prócz Światowego Roku Komu
nikowania proponowane są cztery inne 
„międzynarodowe lata": Rok Młodzieży, 
Rok „Trzeciego Wieku", Rok Orgnizacji 
Międzynarodowych oraz Rok Nauki 
i Techniki. Ponadto w ramach ONZ ob
chodzi się corocznie 19 „dni" lub „tygodni" 
(obecnie trwają dyskusje nad ustanowie
niem 2 następnych „dni") oraz 7 rocznic. 
Inicjatywę proklamowania Światowego 
Roku Komunikowania popierają niektóre 
organizacje wyspecjalizowane (Międzyna-
rowy Związek Telekomunikacji — ITU 
i Organizacja Narodów Zjednoczonych do 
Spraw Oświaty, Nauki i Kultury — 
UNESCO) i państwa członkowskie (m. in. 
RFN i Algieria). Proponuje się wyznacze
nie obchodów Światowego Roku Komuni
kowania na 1983: rok ten przypadnie po
środku Dekady Transportu i Komuniko
wania w Afryce, nie koliduje z żadnym 
międzynarodowym terminem, a P£zy tym 
jest na tyle wciąż odległy, że będzie moż
na starannie przygotować obchody. 

Ostatecznie Rada Gospodarczo-społeczna 
podjęła 1 sierpnia 1978 decyzję odkładają
cą proklamowanie Światowego Roku Ko
munikowania do rozpatrzenia w 1979 
i wzywającą sekretarza generalnego ONZ 
do przedłożenia Radzie sprawozdania, któ
re posłuży za podstawę uzgodnienia jed
nolitych kryteriów proklamowania i pro
cedury, obchodów międzynarodowych de
kad, lat, tygodni, dni i rocznic. 

Nie jest więc wykluczone, że Światowy 
Rok Komunikowania będzie ostatnim 
z długiej serii międzynarodowych lat ob
chodzonych pod auspicjami ONZ. (ESC 
OR 1978) asn 

MIĘDZYNARODOWE. Ukazał się Rocznik 
statystyczny UNESCO 1976, po raz pierw
szy w trzech wersjach językowych: an
gielskiej, francuskiej i hiszpańskiej. (NDP 
1978 nr 8 s. 27) pd 

MIĘDZYNARODOWE. Szaradziarstwo da
ło asumpt nowej formie wymiany dzien
nikarskiej między Polską a Portugalią: 
polski dwutygodnik Rozrywka nawiązał 
kontakt z portugalskim kwartalnikiem 
O Charadista, który w numerze 401. za
mieścił artykuł przedstawiający naszą 
Rozrywkę portugalskiej strefie językowej. 
W rewanżu Rozrywka opublikowała arty
kuł redaktora naczelnego O Charadiśia, 
w którym m. in. informuje o wszystkich 
ukazujących się periodykach szaradziar-
skich w Portugalii i Brazylii. (Rozrywka 
1978 nr 15 s. 28) dkn 

BERLIN ZACH. Państwowa Biblioteka 
„Preussischer Kulturbesitz" w Berlinie 
Zach. uruchomiła największy w świecie 

bank informacji rejestrujący czasopisma 
naukowe. Ogarnia on 130 tys. ty tu łów ze 
stu bibliotek Republiki Federalnej i Ber
lina Zach. Aktualna liczba woluminów 
wynosi 430 tys., a roczny ich przyrost sza
cuje sie na 40 tys. 

Na podstawie zgromadzonych danych 
opracowuje się periodycznie wykazy np. 
niemieckojęzycznych czasopism i serii na
ukowych (48 tys. tytułów w połąwie 
r. 1978) lub pism specjalistycznych (np. 
4100 prawniczych). Cały zbiór banku in
formacji został próbnie zreprodukowany 
na mikrofiszkach i rozesłany do kilku bi
bliotek; od połowy r. 1979 serwis mikro-
fiszkowy ma być wydawany półrocznie. 
(Kulturbrief 1978 nr 10 s. 22) pd 

FRANCJA, 120 tys. osób rocznie zwiedza 
Muzeum Radia i TV w Paryżu, w którym 
można obejrzeć modele urządzeń technicz
nych z różnych lat oraz kilkadziesiąt pro
gramów telewizyjnych, wyróżnionych na
grodami międzynarodowymi. (NDP 1978 
nr 11 s. 23) pd 

FRANCJA. Frekwencja w kinach spadła 
z 411 min w 1957 do 175 min widzów w ro
ku 1977. Zamknięto 1355 kin liczących 700 
tys. miejsc. Zdaniem francuskich produ
centów filmowych główna przyczyna leży 
w konkurencyjności telewizji. Jednakże 
społeczeństwo upatruje przyczyny w zale
wie francuskiego ekranu produkcją za
graniczną posługującą się atrybutami, któ
re już dawno się znudziły: przemocą, 
okrucieństwem i seksem. (SR z 7 VI1978 
s. 3) lp 

FRANCJA. Dwu młodych ludzi zgłosiło 
swe kandydatury na chłopców stajennych 
w odpowiedzi na drobne ogłoszenie opu
blikowane w L'Est Républicain. Spóźnili 
się o 89 lat — anons znajdował się na re
produkowanej przez gazetę faksymilowej 
odbitce pierwszego numeru tego regional
nego dziennika ukazującego się w Nancy, 
z okazji 30-tysięcznego numeru L'Est. (In-
terstages 1978 nr 128 s. 25) zl 

RFN. Hamburskie wydawnictwo „Konkret 
Literatur Verlag" przystąpiło do seryjnej 
edycji dzieł pisarzy — emigrantów nie
mieckich z okresu III Rzeszy, nie wzno
wionych w Republice Federalnej po woj
nie. Wśród pierwszych pozycji jest tom 
reportaży Egona Erwina Kischa „Opowia
dania z siedmiu gett". Nakłady serii po 
5 tys. egz., cena od 20 do 30 marek. (Spie
gel 1978 nr 42 s. 220) pd 

USA. Pewien bezrobotny dziennikarz wy
nalazł „pierwszą, prawdziwie dziennikar
ską grę", którą nazwał ..Deadline" (co 
oznacza: ostateczny termin zamknięcia ga
zety). Grający posługują się pionkami 
i kostkami, przy czym każdy z nich za
czyna od pozycji „reportera", by przez 
różne pola specjalizacyjne przechodzić do 
coraz to wyższych funkcji, zbierając po 
drodze materiały służące do zapełnienia 
pierwszej kolumny. Kto zbierze dostatecz
ną ilość materiałów w określonym czasie — 
wygrywa. Wynalazca nie może jednak na
mówić — jak dotąd — żadnego producen
ta zabawek do wylansowania jego gry. 
(EP 1978 nr 25 s. 19) bg 



Р Е З Ю М Е 

Казимеж Ж и г у л ь с к и й : СРЕДСТВА МАССОВОЙ ПЕРЕДАЧИ И ЦЕННО
СТИ КУЛЬТУРЫ 
AI 

Задача настоящего доклада, прочитанного на XI Конгрессе Международной 
ассоциации по изучению и исследованиям в области информации (AIERI), со
стоявшемся в сентябре 1978 г. в Варшаве, состоит в проведении анализа связей, 
существующих между средствами массовой передачи и ценностями культуры. 
Опираясь на материалы ЮНЕСКО, автор характеризует, в частности, роль куль
турных ценностей в современном мире, подчеркивает, с одной стороны, их плю
рализм, с другой — наблюдающееся стремление к утверждению универсальных 
ценностей — непременного фактора мирового сотрудничества между народами. 
Обсуждая историю средств массовой передачи, автор констатирует, что их раз
витие всегда и везде сопровождалось глубокими изменениями в области куль
туры; такие изменения нередко приобретали и приобретают форму кризиса цен
ностей. Этот кризис особенно отчетливо заметен там, где средствами массовой 
передачи навязываются обществу формы культуры, пропитанные духом меркан
тилизма, а также там, где импортированные из заграницы ценности, популяри
зирующиеся массовым порядком, угрожают собственным, своеобразным, нацио
нальным ценностям. Автор подвергает сомнению тезис о том, якобы культурные 
ценности, представляемые средствами массовой передачи высокоразвитых стран 
Запада, являлись именно теми ценностями, которыые полностью и самым луч
шим образом соответствуют потребностям современного человека. Затем автор 
указывает на наблюдающийся повсеместно кризис .тех культурных ценностей, 
которые до сих пор традиционно развивались школой, в частности — средней 
и высшей. По мнению автора, гармоническое сосуществование школы и средств 
массовой передачи представляет собой проблему, которая нигде еще не была 
решена удовлетворительным образом. Далее рассматривается роль массовых 
средств в создании и популяризации новых образцов культуры. Средства массо
вой передачи автор считает, в частности, катализатором перемен в области куль
туры и в то же время — зеркалом, в котором отражаются ценности, пропагнруе-
мые отправителем, прежде всего — диспонентом массовыых средств, а также 
культурные ценности общества, представляющего собой основную базу аудито
рии. Благодаря этому средству массовой передачи — УГО ценное поприще дл« 
исследования состояния и изменении з области к\.:ьтурных ценностей «Резюме 
автора) 

Войчех С в ё н т к е в я ч У.ЕТОДСЛОГНЧгХКИ; ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДО
ВАНИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РОЛИ СЕМЕПНОП ПРЕССЫ 

В работе рассматриваются *j&?ł- -.»e r o x u иетск-* лжш шсслехолллжа s об
ласти воспитатель*-.ей р-элк гежейн:* прессы на эржжере ежемесячного журнала 
Твое дзеоко i Твое ребенок t В ходе эсслело**^сй >-=*тмвался общей характер 
к ол и ч естве:-: н or о и качествен н of с «ссекта аядлкза осд«гржа:-и* Первый аз них 
был направлен на определение частоты вметуплеякя выделенных тематических 
групп, характера воспитательного воздействия «профилактический — терапевти
ческий, инструментальный — направляющий) и т. д . второй — на опредепение 



признанных и пропагируемых журналом ценностей, причем учитывались, в част
ности: направление высказывания, предпосылки оценки направления, черты вы
ступающих людей и описываемых воспитательных ситуаций, способы обоснова
ния пропагируемой системы ценностей и т. п. В качестве единицы анализа была 
принята статья, удовлетворяющая требованиям отправителя. Затрагивающаяся 
в журнале воспитательная проблематика была разделена на четыре тематические 
группы: физическое развитие, психическое развитие, врастание в общество и вра
стание в культуру. В рамках каждой из этих групп было выделено несколько по
дробных категорий. Учитывался также критерий развития, основанный на деле
нии по возрастным группам, признанным генетической психологией, а равно 
и критерий аудитории с делением статей: для родителей о родителях, для роди
телей о детях, для родителей — посвященных иной, чем воспитательная, пробле
матике. В рамках этого деления были обособлены статьи, адресованные „только 
отцу", „только матери", „обоим родителям". Проведенные анализы были направ
лены на воссоздание воспитательной модели семьи и а определение воспитатель
ного воздействия журнала. Полученные таким образом результаты стали осно
ванием для составления анкеты, которая послужит средством изучения отноше
ния читателей к журналу и способов восприятия ими передаваемого содержания. 

Исследования проводились в рамках работ образованного в 1975 г. при Ка
федре общественной педагогики Лодзинского университета Коллектива по изу
чению и исследованиям в области формы и содержания популяризации педаго
гической культуры. (Резюме автора) 

Владислав М ё д у н к а : ЯЗЫКОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПЕ
РЕДАЧАХ 

Настоящая статья представляет собой фрагмент более обширного труда — 
введения и исследование роли и места языковых средств в телевизионных пере
дачах. Эти исследования проводились в Институте польской филологии Ягеллон-
ского университета коллективом под руководством профессора 3. Курцовой. Ав
тор статьи пытается определить специфику и своеобразие языковых средств пу
тем выявления сходств и различий, выстулающих между ними и другими разно
видностями языка, например, спонтанной речью, с одной, и „литературной" — 
с другой стороны. Результатом рассуждений является схема (рис. 2), из которой 
вытекает, что автор противопоставляет, в частности, тексты, возникшие в естест
венной ситуации (разговорные тексты), текстам отработанным, возникшим в бо
лее или менее искусственной ситуации. Тексты, подготовленные заранее — пись
менные или произносимые устно, — как правило, зафиксированы. Из следую
щих наблюдений вытекает, что подготовленные тексты могут функционировать 
самостоятельно (передача = текст) либо же вместе с иконографическими или 
акустическим неязыковыми элементами, (передача = текст + х). К последней 
группе относятся языковые средства в телевизионных передачах, всегда функ
ционирующие вместе с изображением на экране телевизора. Автор постулирует 
изучение отношения между словами и изображениями. Затем рассматривается 
наличие в телевизионном тексте (произносимом) кодификационной нормы, типич
ной для письменного кода. Произносимые устно телевизионные тексты — это 
или чтение заранее подготовленного письменного текста (тогда их называют 
текстами вторично произносимыми: или же речь в прямом смысле слова в виде 
монолога, диалога, полилога. Вторичные тексты подразделяются на читаемые 
по записи (устная реализация современных письменных текстов, устная реали
зация литературных текстов разных времен). Постулируется исключить из поля 
наблюдений тексты, воспроизводимые наизусть, так как они функционируют 
в телевидении в качестве цитаты. (Резюме автора) 

Адам Р о п а : ОПЫТ КЛАССИФИКАЦИИ РАЗНОВИДНОСТЕЙ ЯЗЫКА ТЕ
ЛЕВИЗИОННЫХ ПЕРЕДАЧ 

Анализу языка телевизионных передач должны предшествовать определение 
предмета исследований, его вступительная характеристика и классификация. 
Язык, употребляющийся в ходе телевизионных передач, конечно, разнообразен 



как потому, что по телевидению выступают люди различного возраста, образо
вания, профессии и т. д., так и потому, что формы языковых высказываний, пред
ставляемых по телевидению, весьма раснообразны. Следовательно, необходимо 
провести деление телевизионных программ на соотвествующие единицы и их 
классификацию с языковедческой точки зрения для потребностей исследований 
в области языка. 

При подборе критериев классификации высказываний учитывались два прин
ципа: применяемые критерии должны иметь внеязыковый характер и — в резуль
тате — должны давать бинарные деления. 

Исходным пунктом предлагаемой классификации является утверждение, что 
язык в телевидении — это язык л и ц , выстулающих п о т е л е в и д е н и ю , 
следовательно, критериями деления должны учитываться и использоваться в рав
ной мере оба этих аспекта. Лиц, выступающих по телевидению, мы делим на 
ж у р н а л и с т о в и н е ж у р н а л и с т о в . Выступления же отдельных лиц де
лятся на ч и т а т е м ы е и г о в о р и м ы е . Последние подразделяются на мо
н о л о г и ч е с к и е и д и а л о г и ч е с к и е . 

В свою очередь, телевизионные программы мы делим на показывающие д е й 
с т в и т е л ь н о с т ь (television of facts) и на программы с о з д а в а е м ы е 
искусственным образом (television of fiction). Программы, показывающие дей
ствительность, делятся затем на такие, в которых на экране телевизора изобра
жается предмет разговора, и на такие, в ходе которых предмет разрогора не 
выступает. 

В результате проведенной таким образом классификации было получено 13 
разновидностей языка, представленных в таблице. (Резюме автора) 

Збигнев С о б е ц к и й : ЖУРНАЛИСТЫ И СТУДЕНТЫ ЖУРНАЛИСТИКИ — 
ИЗБРАННЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

В группах студентов журналистики (N = 32), журналистов (N = 64), и сту
дентов краковских вузов (N = 534) были проведены измерения некоторых черт 
личности, как то: экстраверсия, интроверсия, нейторизм, уравновешенность (по 
Инвентарю личности Г. И. Эйзенка ), собственное представление о себе (на осно
вании сокращенной версии Калифорния персоналиты инвенторы, подготовленной 
Коллективом по исследованиям личности Института психологии ягеллонского 
университета), интенсивность эгоцентризма и богатство словесных вызказываний 
(на основании теста ассоциирующего эгоцентризма, составленного Г. Шустро-
вой). Проведенные исследования не представительны для сопоставляемых сред, 
тем не менее — на основании статистического анализа можно сделать следую
щие выводы, которые смогут послужить дальнейшим исследованиям в этой об-
л асти: 

1. Обследованные журналисты менее нейротичны, чем студенты, при почти оди
наковом уровне экстраверсии. 

2. На журналистику поступают, по-видимому, студенты, характеризующиеся 
повышенным уровнем экстраверсии. 

3. Вполне вероятно, что студенты журналистики проявляют более низкий' уро
вень нейротизма по сравнению с остальными опрошенными студентами, од
нако этот уровень отчестливо соответствует уровно нейротизма исследуемой 
группы журналистов. 

4. Интенсивность экстраверсии отражается, по-видимому, на представлении 
опрошенных о себе и находится на почти одинаковом уровне как у журнали
стов, так и студентов. 

5. У журналистов, обладающих „словесным тренингом", проявляется, по срав
нению со студентам, более высокий уровень разнообразная словесных выска
зываний. 

6. Богатство словесного высказывания зависит от уровня уравновешенности 
опрошенных журналистов: оно падает, когда опрашиваемый проявляет боль
ше уравновешенности. Однако подозревается, что эта зависимость не пря
молинейна. 

7. Эгоцентризм — это не постоянная черта личности. Профессия журналиста 
развивает прообщественные черты характера: эгоцентризм падает с течением 
времени, с годами работы в качестве журналиста. 



8. Исследования не подтверждают наличия зависимости между уровнем невро
тизма и интенсивностью эгоцентризма. 

9. По-видимому, в около сорокалетнем возрасте у журналистов закрепляются 
основные черты личности. 

10. Наблюдается снижение уровня экстраверсии с возрастом исследуемых жур
налистов. 

11. Отчетливые изменения в уровне нейротизма исследованных журналистов не 
наблюдались. Тем не менее, даже сходный уровень нейротизма в группах 
журналистов и студентов не может служить доказательством сходства вы
зывающих его условий. Нейрогенный характер учебы в высшем учебном за
ведении или же влияние переживаний военного времени на психику пожилых 
журналистов могут вызывать одинаковый уровень нейротизма. (Резюме ав

тора) 

Здзислав К ш и с т е к : КАДРЫ ДОКУМЕНТАЛИСТОВ В ПОЛЬСКИХ РЕ
ДАКЦИЯХ 

Автор, многолетний журналист-документалист, консультант по делам газет-
но-журнальной документации Главного правления Рабочего издательского коопе
ратива „Праса-Ксёнжка-Рух", анализирует ситуацию в области кадров докумен
талистов в польских редакциях, в частности — газет и журналов. Кадры в этой 
сравнительно новой специальности, росшие вместе с развитием документацией-
ных функций и потребностями редакций, агентств печати, радио и телевидения, 
насчитывают уже 500 человек, с перспективами дальнейшего роста. Из них в РИК 
„Праса-Ксёнжка-Рух" — в издательствах и редакциях — занято около 200 че
ловек, в агентствах печати, газетно-журнальных издательствах и Польском Ра
дио — по 100 человек. Также телевидение и документальный фильм готовят спе
циалистов в этой области. 

Подробный анализ относился к 170 документалистам РИК „Праса-Ксёнжка-
Рух". Рассматривались данные, относительно, пола, возраста, образования, про
должительности работы вообще и в документалистике в частности, знание ино
странных языков, принадлежности к политическим партиям, занимаемой долж
ности и заработка. А вот результаты этого анализа в самом сжатом виде: 
— профессия в 85% феминизированная; 
— кадры документалистов сравнительно молоды — свыше 40°/о в возрасте до 

30 лет, причем средний возраст становится все ниже в связи с уходом преж
них редакционных архивистов. 

— образование у почти 40% высшее, главным образом — филологическое, с по
стоянной тенденцией к увеличению этого процента; 

— продолжительность работы в данной профессии, в частности, в области доку
менталистики, низкая: 60% — менее 5 лет, только 24% — свыше 10 лет (эти 
10% — это прежний штат архивов); 

— знание иностранных языков ничтожное, за исключением работников отделе
ний, специализирующихся в зарубежной прессе; 

— формальная принадлежность к политическим партиям также ничтожна, не 
превышающая 15%; 

— большое разнообразие должностей, пределов работы, разрядов в почти 100 
отделениях, в которых работают документалисты; 

— заработки самые низкие по сравнению с прочими специальностями в области 
газетно-издательского дела. 

Данные о положении кадров газетно-журнальных документалистов, пополнен
ные внеанкетными замечаниями, основанными на личных наблюдениях автора 
относительно профессии, квалификаций, заинтересованностей и т. п., свидетель
ствуют о том, что существующее положение неувлетворительно не только с точки 
зрения самих документалистов, но и их работодателей и потребителей докумен
тации — редакций и журналистов. Изменение этого положения — это продол
жительный процесс, необходимый из-за постепенного, систематического роста 
роли документации в редактировании газет, составлении материалов, подготовке 
передач. Все мероприятие должно заключаться в продуманном подборе кадров, 
подготовке этих кадров на среднем (средние профессиональные школы) и выс
шем уровне (политические отделения вузов и курсы повышения квалификаций)» 



а также в ходе работы на предприятии. Желательно укрепить значение этой про
фессии путем проведения ряда мер Союзом польских журналистов и работода
телям, в результате которых документалист мог бы стать настоящим помощни
ком и партнером журналиста. (Резюме автора) 

Ракель С а л и н а с Б а с к у р: АГЕНТСТВО АССОШИЭЙТЕД ПРЕСС И ПО
ЛИТИКА В ОБЛАСТИ КОММУНИКАЦИИ В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ 

Эмигрантка из Чили, сотрудница Латино-американского научно-исследователь
ского института многонациональных корпораций (ILET) в Стокгольме, является 
соавтором работы „International News and the New Information Order", из
данной в 1977 г. университетом в Тампере. В настоящей статье представлены 
основные тезисы этого труда. Рассматриваются обстоятельства, связанные с кон
ференцией на уровне министров, состоявшейся в Сан Хозе (Костарика), в ходе 
которой было принято решение с создании информационного агентства для Ла
тинской Америки, а также относительно координации мер в области междуна
родной коммуникации (что не было реализовано). Количественный анализ содер
жания текстов, опубликованных агентством Ассоиэйтед пресс, показал, насколь
ко необъективно пыталось это крупное американское агентство мирового мас
штаба представить конференцию с Сан Хозе и принятие ею решения. (Резюме 
редакции) 

Перевод Д. Хоровича 

S U M M A R Y 

Kazimierz Ż y g u l s k i : MASS MEDIA AND C U L T U R A L V A L U E S 

The aim of the paper presented at the Xlth Congress of IAMCR in Warsaw 
in September 1978 is to give an analysis of the relations that exist between 
mass media and cultural values. The author, using data supplied by UNESCO, 
describes first the role of cultural values in the contemporary world. On the 
one hand he emphasizes their pluralism, on the other he stresses the existing 
trend towards accepting universal values as a necessary basis of the world 
cooperation of nations. Turning to the history of mass media the author ascer
tains that their development everywhere and always was connected with 
significant changes in culture; such changes quite often occured and still occur 
in the form of a crisis of cultural values; the crisis is particularly noticeable 
there where mass media force the society to accept the commercialized forms 
of culture and where widely disseminated imported values threaten own, origi
nal and national values. The author questions the statement that the only 
cultural values which in the best way meet the requirements of the contem
porary man are the values represented by the mass media of the highly deve
loped Western countries. In this connection the author also points out the 
generally existing crisis of cultural values that were traditionally maintained 
by school, particularly secondary school and university. In the author's opinion 
the harmonious coexistence of school and mass media became a problem which 
has nowhere been satisfactorily solved. Then, the author stresses the role of 
mass media in creation and popularizing new patterns of culture. He describes 
the role of mass media as basically the role of a catalyser of cultural changes 
and at the same time the role of a mirror reflecting both the system of values 
represented by the sender and particularly by the organizer controlling the 
mass media and the system of cultural values of the society being the basis 
for the recruitment of the future audience. For this reason, mass media are 
the valuable field of research on state and changes of cultural values. 
(Author's summary) 



Wojciech S w i ą t k i e w i c z : MEHODOLOGICAL PROBLEMS OF RESEARCH 
ON EDUCATIONAL CONTENT OF T H E FAMILY PRESS 

The chosen problems of methodology of research on educational content of 
the family press are discussed in the paper on the example of the monthly 
Twoje Dziecko (Your Child). The research technique was based on the re
cognition of the complementary character of the quantative and qualitative 
aspects of content analysis. The study of the quantative aspect aimed at find
ing the frequency of occurence of some chosen thematic groups, the character 
of educational impacts (preventive — therapeutic, instrumental — directio
nal) etc. The research on the qualitative aspect of the content analysis aimed 
at reconstruction of the accepted and popularized by the periodical, trend 
towards values. When reconstructing such a trend, among other things, the 
following problems were taken into consideration: the trend of a statement, 
the conditions for evaluation of the trend, characteristics of individuals 
involved and of described educational situations, the ways of justifying the 
proposed system of values, etc. An article meeting the requirements of the 
criterion of a sender has been accepted as the unit of analysis. The educational 
problems discussed in the periodical have been divided into four thematic 
groups: physical development, mental development, growing in the society and 
growing in culture. A number of detailed categories were distinguished within 
each of the groups. The criterion of growth was also considered. It has been 
created basing on age divisions used in growth psychology. The next criterion 
considered was the criterion of the recipient. Here, there has been introduced 
a division of the content into articles on parents meant for parents, on children 
meant for parents, articles meant for parents but discussing other than edu
cational issues. Within this division a further distinction has been made bet
ween the contents addressed "only to father", "only to mother", "to both 
parents". The analyses which have been carried out aimed at reconstructing 
an educational model of family and at characterizing an educational impact of 
the periodical. The results obtained at this stage served as a basis for prepar
ing a detailed survey questionnaire aimed to gain in depth information on the 
readers' attitudes towards the periodical and on the ways of reception of some 
model contents. Research was carried out by the special team organized in 
1975 in the Institute of Social Education at the Łódź University as a part of 
a general study of the forms and content of the propagation of pedagogic cul
ture. (Author's summary) 

Władysław M i o d u n k a : LINGUISTIC ELEMENTS IN TELEVISION 
TRANSMISSION 

The article is a fragment of a longer paper being an introduction to studies 
of the role and conditions of linguistic means in television transmissions. 
The research was carried out by the team headed by Prof. Kurzowa in the 
Institute of Polish Philology at Jagiellonian University. The author tries to 
observe the specific features of linguistic means by looking for similarities 
and differences between them and other varieties of language, e.g. spontaneous 
talking on the one hand, „literary" — on the other. The scheme shown in 
fig. 2 is a result of the considerations. It is evident from the scheme that the 
author contrasts, first of all, texts created in a natural situation (spoken texts) 
and prepared texts, created in a situation more or less artificial. The prepared 
texts — written or spoken in the broad sense of the word — are usually 
recorded. From further observations it appears that the prepared texts can 
function by themselves (transmission = text) or together with iconographie or 
acoustic non-verbal elements (transmission = text + x). The linguistic means 
:r. television transmission belong to the latter group as they always function 
:.nge:her with an image. The author calls for studies of the relation between 
•»••rrris a n d images. Next, the author considers the presence in a television 

spofoer. :r. the broad sense of the word) of a codified norm typical for 
« жг-.'.г/ет. rxie The spoken television texts are either a rendering of an earlier 
ЭГ«С>«Г<РС тгг.'^ег. :ex' '*_her. they are called repeated spoken texts) or they are 



spoken texts in the strict sense of the word; they take form of a monologue, 
dialogue and polylogue. The repeated spoken texts are divided into: read 
texts (oral rendering of contemporary written texts) and reproduced by calling 
to mind (oral rendering of literary texts from various periods). It is suggested 
not to examine the texts called to mind which appear in television in the 
form of a quotation. (Author's summary) 

Adam R o p a : A N ATTEMPT TO CLASSIFY THE VARIETIES OF L A N 
G U A G E USED IN TV PROGRAMMES 

An analysis of the language of T V programmes must be preceded by a defi
nition of the research subject, its initial characteristic and classification. The 
language of T V is visibly diversified not only because of the various back
grounds, ages and professions of the people appearing in TV programmes but 
also because of the variety of verbal forms of expression presented on the te
levision screen. Thus, it is necessary to divide television programme into ap
propriate units and then to classify them from the linguistic point of view for 
the needs of language studies. 

When choosing the criteria for classification of the ways of verbal ex
pression two assumptions have been made: the criteria should be extralin-
guistic and should give as a result binary divisions. 

The starting point for the suggested classification is the ascertainment that 
language (used) in television in the language of the people appearing in TV 
programmes and hence the classification criteria should consider both these 
aspects and use them in equal degree. People appearing in T V programmes 
may be divided into journalists and non-journalists. Then, we can distinguish 
between read and spoken statements of particular individuals. The latter may 
be further divided into monologic statements and statements made in dialogue. 

Television programmes are divided into programmes showing reality (tele
vision of facts) and programmes created (television of fiction). Programmes 
showing reality are further divided into programmes in which the subject of 
a conversation is shown on the screen and those in which the subject of 
a conversation does not appear. 

As a result of the proposed classification we receive 13 linguistic varieties 
which have been tabulated. (Author's summary) 

Zbigniew S o b i e c k i : JOURNALISTS AND STUDENTS OF JOURNA
LISM — SELECTED PSYCHOLOGICAL DIMENSIONS 

Measurements of some dimensions of personality have been made among 
the groups of students of journalism (N = 32), journalists (N = 64) and uni
versity students (N = 534) in Cracow. The following dimensions of personality 
were examined during the research: extroversion, introversion, neuroticism, 
emotional stability (following the personality inventory of H. I. Eysenck), 
self-image (using the shorter version of California Personality Inventory pre
pared by the group from the Institute of Psychology at Jagiellonian University 
doing research on attitudes) and finally intensity of egocentrism and richness 
of verbal expressions (using the associational egocentrism test of H. Szustrowa). 
The studies are not representative for the social groups being compared. Ho
wever, the statistical analysis has been made and it allows for forming the 
following conclusions which should be treated as suggestions for further 
research. 
1. The examined journalists are less neurotic than the students but show 

similar level of extroversion 
2. It seems that the journalistic studies are chosen by the students with 

a higher level of extroversion 
3. It is probable that the students of journalism show less neuroticism than 

the examined students as a whole but it is visibly dose to the neuroticism 
of the examined journalists. 

4. The degree of extroversion probably affects the self-image of the examined 
people which is similar for both journalists and students. 



5. Journalists having better practice in using words show greater richness of 
verbal expressions than the students. 

6. The richness of verbal expression depends on the degree of emotional sta
bility of the interviewed journalists; it diminishes with growing emotional 
stability but most probably the relationship is not a straight line relation
ship. 

7. Egocentrism is not a permanent t r a i t of p e r s o n a l i t y . T o be i n a j o u r n a l i s t 
profession provides a good schooling in prosocial behaviours. Egocentrism 
decreases with time spent in journalistic profession. 

8. The studies do not confirm a connection between the degree of neuroticism 
and intensity of egocentrism. 

9. The basic dimensions of personality of journalists consolidate presumably 
at the age of forty years, 

10. A constant fall of extroversion with the age of interviewed journalits is 
observed. 

11. There are no observations of significant changes of the level of neuroticism 
of examined journalists. However, even the similar level of neuroticism of 
the groups of journalists and students cannot testify to similarities of con
ditions. The character of the university studies, conducive to neuroticism 
or the influence of the war experiences among the older journalists may 
result in the same degree of neuroticism. (Author's summary) 

Zdzisław K r z y s t e k : STAFF OF DOCUMENTALISTS IN POLISH EDI
TORIAL OFFICES 

The author, a journalist-documentalist of long standing and a consultant 
for the press documentation of the Headquarters of Workers Publishing Coope
rative "Prasa-Książka-Ruch", tries to analyse the situation of the staff of do
cumentaliste in Polish editorial offices, mainly in press offices. The number 
of people specializing in this relatively new discipline, growing with the deve
lopment of documentation functions and needs of editorial offices of the press, 
agencies and radio and television, has already reached 500. Further increase 
is expected. From that number 200 people are employed in publishing houses 
and editorial offices of the Workers Publishing Cooperative "Prasa-Książka-
-Ruch" (RSW), whereas RSW agency, other press publishing houses and Polish 
Radio give work to 100 people each. Also television and documentary film 
are creating such jobs. 

170 documentalists from RSW have been subject to a detailed analysis by 
comparing the data on their sex, age, education, general experience and ex
perience in documentation, languages they speak, political views, posts and 
salaries. The results in short are as follows: 
— among people working in this profession 85 per cent are women; 
— people engaged in this profession are relatively young, more than 40 per 

cent are still below thirty years of age; the profession is becoming even 
younger as old editorial archivists keep retiring; 

— nearly 40 per cent in the profession are university graduates, mainly in 
philology; there is a continous trend to raise one's qualifications; 

— experience particularly in documentation is little: 60 per cent have less 
than five years experience, only 24 per cent — more than ten years (10 per 
cent are the old staff members from the archives) ; 

— poor knowledge of foreign languages except for the people employed in 
teams dealing with foreign press; 

— formal membership of political parties is also small; it does not exceed 
15 per cent; 

— there is a variety of positions, duties and classifications in almost 100 sec
tions where documentalists are employed; 

— salaries are the lowest in comparision with other professions in the press. 
Data on the present situation of the staff of press documentalists supple

mented by personal comments (not included in the questionnaire) on reasons 
for choosing such a profession, on qualification, interests, etc., confirm the 
existence of a situation unsatisfactory for the documentalists themselves, for 



their employers and users of documentation — editorial staffs and journalists. 
To change this situation a long period of time is necessary because of the 
gradual and systematic increase of the role of documentation in co-editing 
newspapers, broadcasting news bulletins and ordinary programmes. Such 
a change should be based on careful selection of personnel, on training the 
chosen people on the secondary school level (technical secondary schools), on 
the university level (political and post-graduate courses) and on the level of 
training courses for already employed people. It is to be desired that the im
portance of this specialization should be raised by the activities of the Polish 
Journalist Association and employers aimed at making of a documentalist an 
assistant and a partner for journalists. (Author's summary) 

Raquel S a l i n a s В as c u r : THE ASSOCIATED PRESS AND COMMUNI
CATION POLICIES 'N LATIN AMERICA 

R. Salinas Bascur ;s an emigrant from Chile, a worker of ILET in Stockholm 
and a co-author of 'International News and the New Information Order" pu
blished by the University of Tampere in 1977. The article presents the basic 
arguments of the above-mentioned publication. The authoress deals with some 
circumstances surrounding the Conference at cabinet-minister level in San José 
(Costa Rica). During the Conference it was decided to create a Latin America 
news agency and to coordinate international communication (that has not been 
carried into effect). A quantative content analysis of the texts of AP showed 
how partially this big Amercian agency of a world-wide range tried to pre
sent the Conference in San José and its decisions. (Editorial summary) 

Translated by 
Janina Maczuga 



Redakcja Zeszytów Prasoznawczych zamierza wydać w bieżą
cym roku pełną „Bibliografię zawartości Prasy Współczesnej 
i Dawnej oraz Zeszytów Prasoznawczych 1958—1977" jako 
przejrzysty spis wszystkich publikacji 20 roczników w alfabe
tycznym układzie tematycznym, z indeksem nazwisk i tytułów 
czasopism. Obj. wydawnictwa ok. 200 s., cena 30,— zł. Wy
dawnictwo to będzie można otrzymać tylko po odwrotnym za
mówieniu pod adresem: Zeszyty Prasoznawcze, R y n e k K l e p a r -
sk i 4, 31-150 K r a k ó w . Z a m ó w i e n i a prosimy n a d s y ł a ć do 30 
kwie tn ia 1979. 






