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Z  ŻYCIA NAUKOWEGO

RADIOWA INTEGRACJA

Marta Jas-Koziarkiewicz: 
„Euranet Plus – europejski 
głos w  Twoim domu. Radio 
w  procesie europeizacji”. 
Dom Wydawniczy ELIPSA, 
Warszawa 2019. S.  286.

Najnowsza publikacja Marty Jas-
-Koziarkiewicz podejmuje nie tylko 
bardzo ciekawy, ale również niezwykle 
aktualny temat znaczenia mediów w pro-
cesie integracji europejskiej. Obiektem 
zainteresowania i niezwykle rzetelnej 
analizy przeprowadzonej przez warszaw-
ską badaczkę został projekt europejski 
Euranet Plus, tj. platforma pozwalająca 
na współpracę nadawców radiowych 
z kilkunastu krajów europejskich, w któ-
rym od lat uczestniczy Polskie Radio. 
Zamierzeniem Autorki było, po pierwsze, 
ustalenie, czy i w jaki sposób audycje ra-
diowe realizowane w projekcie Euranet 
Plus przyczyniają się do procesu europe-
izacji podzielanych wartości określonych 
w aktach prawnych UE, oraz, po drugie, 
zidentyfikowanie ram interpretacyjnych, 
w jakich przedstawia się kwestie europej-
skie w przekazie Euranet Plus. Analizy tej 
Autorka dokonała zarówno w odniesieniu 
do emitowanego przekazu, jak i opinii 
dziennikarzy (jako jego nadawców) oraz 
odbiorców mediów. Książka składa się 
w sumie z pięciu rozdziałów, z których 
pierwsze dwa mają charakter teoretyczny, 
a kolejne prezentują wyniki samodzielnie 
przeprowadzonych badań empirycznych.

Rozdział pierwszy został poświęcony 
omówieniu zjawiska europeizacji jako 
procesu politycznego. W rozdziale tym 
Autorka dokonuje najpierw przeglądu 
bardzo bogatego zestawienia definicji 

procesu europeizacji (i przedstawia także 
własną definicję operacyjną!), analizuje 
typy europeizacji (buttom-up, top-down, 
cross-loading) oraz szeroko omawia jej 
wymiary i strategie, szczególną uwa-
gę poświęcając wymiarowi komuni-
kacyjno-medialnemu tego procesu. 
Rozdział ten kończy omówienie badań 
procesu komunikacji w Unii Europejskiej 
uwzględniające studia nad agendą me-
diów i dziennikarzy.

Rozdział drugi Autorka poświęca 
natomiast polityce informacyjnej UE, 
z żelazną konsekwencją filtrując gąszcz 
unijnych regulacji prawnych i przybliża-
jąc czytelnikowi te dokumenty, których 
treść jest istotna dla identyfikacji katalogu 
europejskich wartości, przyświecających 
procesowi integracji naszego kontynentu. 
Dla badaczy procesu integracji wyniki 
jej tytanicznej pracy na tym polu będą 
z pewnością szalenie pomocne. Również 
w tej części monografii Autorka stara 
się dowieść, że radio należy traktować 
jako medium o dużym potencjale, któ-
ry z powodzeniem można wykorzystać 
w procesie europeizacji. Rozważania 
te kończy prezentacja Euranet Plus jako 
jednego z narzędzi realizowanej przez 
UE polityki informacyjnej.

Część empiryczna monografii, na któ-
rą – jak wspomniano powyżej – składają 
się trzy kolejne rozdziały książki, w ni-
czym nie ustępuje wysokiemu poziomo-
wi merytorycznemu poprzedzających 
ją rozważań teoretycznych. Rozdziały 
empiryczne poświęcone zostały kolejno 
prezentacji przebiegu i wyników badań 
własnych Autorki. Te zaś objęły zarów-
no wywiady z dziennikarzami biorą-
cymi udział w projekcie Euranet Plus 
(rozdział trzeci), jak i obszerną analizę 
zawartości przekazów radiowych, wy-
emitowanych w trakcie jego trwania 
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(rozdział czwarty), a wreszcie wywiady 
fokusowe z odbiorcami przekazów ra-
diowych (rozdział piąty). Pewne drobne 
zastrzeżenia metodologiczne w niczym 
nie umniejszają niezwykle wysokiej 
wartości poznawczej wykonanego przez 
Martę Jas-Koziarkiewicz przedsięwzięcia 
badawczego. Uwzględnienie w analizie 
aż trzech poziomów przepływu informa-
cji w realizowanym przecież indywidu-
alnie (sic!) projekcie badawczym musi 
budzić szacunek i dowodzi nie tylko nie-
zwykle solidnego warsztatu badawczego 
Autorki, ale także godnego naśladowania 
uporu i dojrzałości naukowej.

Za bardzo ciekawe i pod wieloma 
względami niezwykle wartościowe nale-
ży również uznać samo przedsięwzięcie, 
które stało się tematem analiz warszaw-
skiej badaczki. Uzyskane przez Martę 
Jas-Koziarkiewicz wyniki jednoznacznie 
pokazują bowiem, że zaletą platformy 
Euranet Plus jest nie tylko atrakcyjny me-
dialnie przekaz europejski. Co najmniej 
tak samo znaczącą korzyścią projektu jest 
bowiem możliwość współpracy dzien-
nikarzy z różnych krajów. W kontekście 
ich codziennej pracy redakcyjnej stanowi 
ona niepowtarzalną okazję do zdoby-
wania przez nich nowych doświadczeń 
zawodowych, a także unikatowej wiedzy 
na temat samego procesu integracji oraz 
odbioru bieżących wydarzeń europejskich 

poza granicami własnego kraju. Tak 
skonstruowane przedsięwzięcie medialne 
ma szanse, zwłaszcza w dłuższej per-
spektywie czasowej, realnie przyczynić 
się do lepszego wzajemnego poznania 
i rozumienia się Europejczyków. W tej 
sytuacji niepokój musi budzić informacja 
o możliwości zakończenia finansowania 
projektu, dlatego w pełni zgadzam się 
z Autorką, która w Zakończeniu swojej 
monografii stwierdza:

W kontekście zrealizowanych badań 
możliwość zniknięcia sieci Euranet Plus 
z pejzażu rozgłośni europejskich trze-
ba uznać za niepokojącą. Zakończenie 
projektu będzie się bowiem wiązało 
ze stratą jego istotnego rezultatu, jakim 
było zainteresowanie dziennikarzy te-
matyką europejską, uwrażliwienie ich 
na te kwestie i poszerzenie ich wiedzy 
w sprawach europejskich.

Reasumując, monografia Marty Jas-
-Koziarkiewicz jest dziełem interdyscy-
plinarnym, wielowątkowym, niezwykle 
rzetelnie wykonanym i jako taka stanowi 
ponad wszelką wątpliwość ważny wkład 
w nurt badań poświęconych roli me-
diów w procesie integracji europejskiej 
w naszym kraju. Mogę jedynie zachęcić 
do jej lektury.

Agnieszka Szymańska
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