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O KSIĄŻCE AGNIESZKI 
HESS

Agnieszka Hess: SPOŁECZNI UCZEST-
NICY MEDIALNEGO DYSKURSU POLI-
TYCZNEGO. MEDIATYZACJA I STRATE-
GIE KOMUNIKACYJNE ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH. Wydawnictwo Uni-
wersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013. 
S. 339.

Publikacja Agnieszki Hess analizuje pro-
ces mediatyzacji działalności sektora orga-
nizacji pozarządowych w sferze publicznej. 
Temat ten dotychczas nie był przedmiotem 
refl eksji naukowej, a więc podjęta przez au-
torkę pracy analiza dotyczy nowej z badaw-
czego punktu widzenia problematyki. Te-
matyka pracy jest interdyscyplinarna, choć 
z przewagą politologicznej perspektywy 
analitycznej oraz perspektywy medioznaw-
czej. Dokonane przez autorkę pracy połą-
czenie ich obu ujawnia znaczące społecznie 
zależności, określające relację organizacji 
pozarządowych działających w naszym kraju 
i mediów oraz sposób prezentowania przez 
media w przestrzeni publicznej problematyki 
znaczącej dla obywateli.

Praca składa się z wstępu, pięciu rozdzia-
łów, zakończenia, bibliografi i i aneksu. Pod-
jęta analiza opiera się na trzech, dotyczących 
relacji: organizacje pozarządowe – media, 
hipotezach badawczych, (przedstawione we 
wstępie, s. 14–15), które następnie udało się 
pozytywnie zweryfi kować w konsekwencji 
badań empirycznych przeprowadzonych przy 
zastosowaniu analizy zawartości oraz wywia-
dów pogłębionych.

Rozdział I: „Społeczeństwo obywatel-
skie i sfera publiczna w rozważaniach nad 
współczesną demokracją” zawiera omówie-
nie podstawowych, dokonanych w literaturze 
przedmiotu ustaleń na temat politycznego 
i społecznego wymiaru demokracji. Autorka 
omawia rolę państwa w koncepcjach społe-
czeństwa obywatelskiego, a następnie cha-
rakteryzuje sferę publiczną jako przestrzeń 
komunikowania się uczestników debaty pu-
blicznej. A. Hess sięga tu do relewantnych 
rozważań na ten temat prowadzonych przez 
reprezentatywnych w tym zakresie przedsta-
wicieli nauk społecznych.

W II rozdziale: „Mediatyzacja organi-
zacji społecznych jako obszar badań w stu-
diach nad komunikacją polityczną” autorka 
przedstawia podstawowe ujęcia terminolo-
giczne użyteczne w badaniu problematyki, 
a następnie z perspektywy komunikologicz-
nej omawia relacje, jakie zachodzą pomiędzy 
mediami masowymi i organizacjami pozarzą-
dowymi. W końcowej części rozdziału uwaga 
badaczki skupia się na analizie procesu me-
diatyzacji polityki i mediatyzacji organizacji 
pozarządowych.

III rozdział: „Organizacje pozarządowe 
jako społeczni uczestnicy dyskursu politycz-
nego w Polsce” omawia schemat podjętych 
przez autorkę pracy badań nad reprezenta-
cjami medialnymi oraz komunikacyjnymi 
strategiami organizacji pozarządowych, które 
w ostatnich latach w coraz większym stopniu 
podejmują starania, by zwiększyć swoją roz-
poznawalność w sferze publicznej. Autorka 
analizuje relacje organizacji pozarządowych 
z administracją publiczną, partiami politycz-
nymi oraz mediami. Przedstawia, w czym 
wyrażają się reprezentacje medialne i jak 
wpływają na dyskurs dotyczący problemów, 
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którymi zajmują się organizacje pozarządo-
we, i sposób jego prowadzenia w mediach.

W IV rozdziale: „Medialne reprezentacje 
organizacji pozarządowych” autorka prze-
chodzi do omówienia specyfi ki prowadzenia 
badań nad mediami, a konkretnie: przekaza-
mi medialnymi, które – w założeniu – mają 
wywierać wpływ na sferę publiczną. Przybli-
ża czytelnikowi interesujący pomysł badaw-
czy. Rozdział ten, natury metodologicznej, 
przedstawia podstawowe założenia badań 
nad nadawcami przekazów medialnych oraz 
twórców tzw. contentu, czyli dziennikarzy. 
Następnie skupia się na omówieniu cech 
praktyki redakcyjnej i dziennikarskiej w pre-
zentowaniu problematyki organizacji poza-
rządowych działających w polskiej przestrze-
ni publicznej.

Rozdział V – „Strategie komunikacyj-
ne organizacji pozarządowych” – zawiera 
omówienie rezultatów badań empirycznych. 
Należy bardzo wysoko ocenić wartość infor-
macyjną i wysoki stopień szczerości wywia-
dów przeprowadzonych przez autorkę pracy 
z dziennikarzami, przedstawicielami organi-
zacji pozarządowych i ekspertami. Wysoce 
wiarygodnie pokazują one, czego organiza-
cje pozarządowe działające w naszym kraju 
oczekują od mediów, jeśli chodzi o przedsta-
wianie specyfi ki działania tych organizacji 
i jego społecznych rezultatów. Z drugiej stro-
ny, równolegle, autorka analizuje oczekiwa-
nia dziennikarzy wobec organizacji pozarzą-
dowych dotyczące przekazywania przez nie 
informacji o swoich działaniach i celach tych 
działań. Te informacje należy uznać za bardzo 
wartościową część pracy, wnoszącą do ana-
lizy wiele nowych i interesujących wątków. 

W zakończeniu autorka prezentuje wnio-
ski wyprowadzone z analizy tematu i jego 
empirycznego rozpoznania. Mają one cha-
rakter syntetyczny i stanowią swoisty rodzaj 
rekomendacji mogących służyć dalszej, bar-
dziej efektywnej współpracy obu podmiotów, 
czyli organizacji pozarządowych i mediów.

Sumując, praca Agnieszki Hess jest 
cennym wkładem w rozważania dotyczące 
relacji pomiędzy mediami a organizacjami 
pozarządowymi funkcjonującymi w Polsce 
i tworzącymi trzeci sektor sfery publicznej. 

W teoretycznej warstwie analizy autorka – 
w kontekście politologicznym – rozważa, jak 
w warunkach coraz wyraźniej krystalizującej 
się w naszym kraju demokracji deliberatyw-
nej rozwija się i jakie bariery napotyka pro-
ces tworzenia się sfery publicznej, a w jej 
obszarze – społeczeństwa obywatelskiego. 
Ważnym aspektem tego procesu jest media-
tyzacja działania instytucji systemu demo-
kratycznego, w tym wypadku – organizacji 
pozarządowych funkcjonujących na polskiej 
scenie publicznej w konsekwencji procesu 
transformacji systemowej, który rozpoczął się 
w 1989 r., jak również artykulacja interesów 
tychże instytucji, czy w ogóle deliberatywne 
treści związane z ich działaniem podejmo-
wanym w wymiarze publicznym. Ten obszar 
zagadnień stał się przedmiotem badań empi-
rycznych (wywiady pogłębione oraz analiza 
treści) prowadzonych wśród przedstawicieli 
organizacji pozarządowych oraz dziennikarzy 
mediów drukowanych i elektronicznych zaj-
mujących się tematyką działalności sektora 
pozarządowego. 

Badania ujawniają wyraźnie występu-
jącą asymetryczność oczekiwań obu stron 
w zakresie form reprezentacji medialnych, 
jak i sposobów artykulacji działalności orga-
nizacji pozarządowych w sferze publicznej. 
To bardzo istotny sygnał społeczny, wskazu-
jący – co pokazują wyniki badań przeprowa-
dzonych przez autorkę pracy – że w procesie 
komunikacji politycznej pomiędzy organi-
zacjami pozarządowymi i mediami jest jesz-
cze wiele do zrobienia. Relacje organizacji 
pozarządowych i mediów w dalszym ciągu 
wymagają pogłębiania konstruktywnych na-
stawień obu podmiotów względem siebie – ta 
konkluzja jest ważną sugestią skierowaną do 
organizacji pozarządowych i mediów, która – 
można mieć nadzieję – zostannie wzięta pod 
uwagę. 

Sięgając po tę pozycję, czytelnik znajdzie 
wiele inspirujących ustaleń i propozycji, jak 
badać relacje zachodzące pomiędzy organi-
zacjami pozarządowymi a mediami, które 
aktywnie sterują tym, co dzieje się w obrę-
bie sfery publicznej. Polecam tę pozycję tym 
wszystkim, którzy pragną zwrócić większą 
uwagę na organizacje pozarządowe i ich dzia-
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łalność oraz rozpoznawalność ich działań 
w mediach. Medialna rozpoznawalność sek-
tora organizacji pozarządowych wydaje się 
bowiem we współczesnym społeczeństwie 
czymś oczywistym, wydaje się, że to natural-
ne, że tak ma być, ale dla wyższej efektyw-
ności tych działań ich konstruktywne medial-
ne nagłośnienie wydaje się dziś niezbędne. 
I o tym jest ta książka.

Teresa Sasińska-Klas




