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I TARGI MEDIA -  POLSKA 2001

Organizatorem I Targów Media -  Polska był Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji 
Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Patronat medialny nad targami sprawowały: Tele
wizja Polska S.A., Radio RMF FM oraz "Dziennik Polski". W targach wzięli udział liczni 
przedstawiciele ośrodków uniwersyteckich z Krakowa, Warszawy, Śląska i Wrocławia oraz 
dziennikarze i przedstawiciele polskich mediów.

Uroczystego otwarcia targów dokonał wiceprezes TYP S.A. Tadeusz Skoczek oraz prof. 
dr hab. Emil Orzechowski dziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwer
sytetu Jagiellońskiego.

Przez trzy dni trwania targów dziennikarze Radia Kraków prowadzili otwarte warsztaty 
dziennikarskie, natomiast TYP S.A. oraz Oddział TYP S.A. w Krakowie zorganizowały sto
isko, na którym prezentowano kulisy pracy dziennikarzy telewizyjnych. Redakcja Filmu Do
kumentalnego Programu Pierwszego przygotowała przegląd najlepszych filmów Andrzeja 
Fidyka oraz innych autorów, wyświetlanych na antenie w ramach cyklu „Czas na doku
ment”. Prezentowano miedzy innymi: „Prezydenta”, „Fotoamatora” oraz „Takiego pięknego 
syna urodziłam”. Historię programu oraz festiwalowy dorobek prezentowanych filmów 
przybliżyła w swoim wystąpieniu pani Anna Korzeniowska (Redakcja Filmów Dokumental
nych TYP S.A.).

Drugiego dnia targów rozpoczęły się seminaria naukowe. Pierwszy panel zatytułowany 
”MEDIAMORFOZA” odbył się pod przewodnictwem prof zw. dr hab. Tomasza Gobana- 
Klasa. Tematyka referatów oraz dyskusja była w dużej mierze podporządkowana kwestii 
zmian zachodzących na rynku mediów w Polsce oraz wyzwaniom związanym z pojawieniem 
się nowych technologii przekazu.

Aleksander Wierzejski (szef Redakcji Internetowej "Wiadomości" TYP S.A.) w wystą
pieniu zapoznał uczestników z uruchomionym w maju 1999 roku przez Telewizyjną Agencję 
Informacyjną internetowym serwisem informacyjnym pod nazwą: wiadomości.tvp.pl. Wice
prezes TYP S.A. Tadeusz Skoczek w prezentowanym referacie zwrócił uwagę na kwestię 
podporządkowania fomiy i treści przekazów medialnych zasadom rynku reklamowego oraz 
na fakt coraz większego wpływu widza na formę telewizji w Polsce. Również kwestii formy 
przekazu medialnego oraz stylu komunikacji jako jednego z decydujących czynników w grze 
o odbiorcę czy widza poświecony był wykład Janusza Cieliszaka, (szef Działu PR i Promo
cji, rzecznik prasowy TYP S.A.).

Tezy referatu dr Krystyny Doktorawicz (dziekan Wydziału Radia i Telewizji Uniwersy
tetu Śląskiego) poświęcone były procesowi transformacji i zmian telewizji publicznej w Pol
sce oraz w krajach Unii Europejskiej w warunkach komercyjnych. Wskazana została -  za 
przykładem Unii Europejskiej -  konieczność ochrony i dbałości przez państwo o narodowy



system medialny i infonnacyjny w Polsce. Konieczność przejrzystej i jasnej strategii pań
stwa dotyczącej mediów, w tym nowych mediów i nowych technologii społeczeństwa in- 
fonnacyjnego, zastała wskazana jako jeden z warunków powodzenia procesu transformacji 
mediów w Polsce.

Przedmiotem wystąpienia dra Marka Jachimowskiego (Zakład Dziennikarstwa Uniwer
sytetu Śląskiego) była kwestia regionalizacji mediów po 1989 roku. Zwrócił on uwagę na 
powstanie regionów mass-medialnych, o których kształtowaniu decydują różnorodne czyn
niki ekonomiczno-polityczne. Jednakże za podstawowe uznano uwarunkowania socjokultu- 
rowe. One to zaczynają określać i wyznaczać podstawy funkcjonowania tworzącego się re
gionu medialnego, których w Polsce jest obecnie 17.

Druga sesja odbyła się pod przewodnictwem dra hab. Teresy Sasińskiej-Klas (dyrektor 
Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego). Poświę
cona ona została kwestii etyki mediów.

Zainteresowanie panelistów jak i uczestników dyskusji koncentrowało się głównie na za
gadnieniach związanych z kodeksem etycznym i jego wpływem na pracę dziennikarzy. Elż
bieta Nagłowska, (przewodnicząca Komisji Etyki TVP S.A.) w wystąpieniu przybliżyła 
istotę oraz cel działania powstałej w 1996 roku Komisji Etyki. Wskazała, iż jej zadaniem jest 
wydawanie opinii oraz ustosunkowywanie się do niejednoznacznych oraz spornych kwestii 
dotyczących pracy dziennikarzy i funkcjonowania TVP S.A. Zwróciła również uwagę na 
potrzebę staranniejszego kształcenia oraz przygotowywania dziennikarzy do pracy w zawo
dzie.

Kwestie polityki językowej oraz tendencje językowe w mediach były przedmiotem wy
stąpienia dr Janiny Fras (Uniwersytet Wrocławski). Wskazała ona na wpływ mediów na 
kształtowanie się poziomu oraz poprawności języka polskiego wśród społeczeństwa. Zwró
ciła również uwagę na tendencje językowe pojawiające się w polskich mediach, czyli nad
mierne upotocznienie języka oraz przesadną hermetyczność. Paneliści w swoich wystąpie
niach poruszali również kwestie związane z pojawieniem się w mediach programów typu 
reality show.

W ramach trzeciej sesji „Prawo i media -  nowe dylematy” dr hab. Michał du Vail (Wy
dział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego) ustosunkował się 
do wskazanych przez panelistów przypadków nieuczciwej konkurencji wśród nadawców 
i dziennikarzy oraz wskazał na dopuszczalne -  w świetle kodyfikacji -  sposoby walki 
o swoje prawa.

Przedmiotem ożywionej dyskusji była również kwestia kodeksów etycznych. Ks. Marek 
Hajdyło (dyrektor programowy Radia Plus) zauważył, że w zasadzie żaden kodeks etyczny 
nie jest doskonały i nie wyznacza ostatecznie ram optymalnego i idealnego zachowania. 
Wskazał na potrzebę korzystania z pomocy etyków w czasie ich tworzenia oraz jako nie
zbędną uznał potrzebę systematycznej weryfikacji kodeksów.

'W iele uwagi poświecono również kwestii naśladownictwa. Andrzej Wojnach (Uniwer
sytet Jagielloński) stwierdził, iż obecnie, w dobie sformatowanych mediów nie można już 
mówić o tym zjawisku w jego tradycyjnej formie. Nadawanie programów przeznaczonych 
dla tej samej grupy odbiorców czy znajdujących się w tym samym zakresie twórczości jest 
zjawiskiem powszechnie występującym i nie koliduje ono z prawem. Dr hab. Ewa Nowińska 
(Instytut Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego) 
zwróciła uwagę na fakt próby oceny prawnej przez Sąd Najwyższy sytuacji dotyczącej na
śladownictwa.



Zjawisku rozejścia się w świecie polityki morale osób od powszechnie uznanych stan
dardów etycznych poświęcone zostało wystąpienie dra hab. Teresy Sasińskiej-Klas. Zauwa
żyła ona, iż media w dużym stopniu zaangażowały się w ten proces oraz w pewnym sensie 
monitorowały go.

Czwarta sesja „Nowe media: szanse i zagrożenia” poświęcona była zagadnieniom zmiany 
rynku mediów oraz szybkości informacji. Większość dyskutantów zgodziła się z tezą 
Krzysztofa Nepelskiego (RMF FM), że nie sposób tworzyć nowych mediów abstrahując od 
tradycyjnych. Wskazał również na zjawisko powolnego „dojrzewania” mediów do nowych 
nośników informacji np. Internetu. Kwestii tej poświęcony był również referat Moniki Wa
wer (Radio Kraków). Zauważyła ona, iż nowe technologie w ogromnym stopniu przyśpie
szyły oraz ułatwiły pracę mediów, choć -  jak zaznaczyła -  w kwestii newsów serwisy ra
diowe wciąż są znacznie szybsze od portali internetowych. Prof. dr hab. Tomasz Goban-Klas 
wskazał na stopniowy zanik wśród społeczeństwa informacyjnego umiejętności odbioru dłu
gich i pełnych infomiacji. Współczesne media serwują szybkie i nasycone skróconą infor
macją serwisy które są łatwe w odbiorze.

Wiele uwagi poświęcone zostało również kwestii dziennikarza i jego warsztatu w dobie 
nowych mediów. Monika Wawer zauważyła, iż wielu dziennikarzy uważa nowe technologie 
w mediach za zagrożenie dla warsztatu dziennikarskiego. Pisanie tekstu na komputerze nie 
uczy dyscypliny oraz dbałości o poprawność językową. Cyfrowa obróbka nagranych mate
riałów powoduje, że brakuje czasu na zastanowienie się, wahanie czy przemyślany wybór.

Marcin Lejman (PC Word Komputer) dokonał prezentacji internetowego portalu infor
macyjnego oraz wskazał na przyczyny małego zainteresowania tym nośnikiem informacji 
przez obecne na polskim rynku stacje telewizyjne.

Na zakończenie konferencji uczestnicy zwrócili się z apelem do mediów oraz polityków 
o większą uwagę i korzystanie z wiedzy i badań prowadzonych w ośrodkach akademickich.


