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Wprowadzenie

Niniejsza książka powstała na kanwie pomysłu pracowników Ośrodka Badań 
Prasoznawczych jako podsumowanie ponadpięćdziesięciopięcioletniej więzi 
„Zeszytów Prasoznawczych” z tą zasłużoną dla rozwoju prasoznawstwa i me-
diów instytucją.

„Zeszyty Prasoznawcze”, od początku związane z działalnością naukową 
OBP, pojawiły się w 1960 roku jako kontynuacja kwartalnika „Prasa Współ-
czesna i Dawna” (1958–1959). W okresie ponad półwiecza przeszły nieco po-
dobną drogę (jak OBP). Ewolucja zatoczyła koło – od fazy „pospolitego ru-
szenia” (1958–1967), gdy pismo było redagowane głównie społecznie przez 
grono entuzjastów, przez fazę „pełnej profesjonalizacji” redakcji (1968–1990) 
aż do fazy „akademickiej” (od roku 1991 do dzisiaj). Kwartalnik drukuje dziś 
głównie prace naukowe, znacznie ograniczając niegdyś bardzo rozbudowany 
dział recenzyjno-sprawozdawczy, a całkowicie rezygnując z potężnej w latach 
70. i 80. dawki bieżących informacji o mediach w innych krajach.

Ogromny wpływ na tematykę poruszaną na łamach kwartalnika miała – 
co było zresztą zrozumiałe – struktura zatrudnienia w Ośrodku Badań Pra-
soznawczych, który od roku 1960 wydawał czasopismo socjologów, polito-
logów, historyków, językoznawców i literaturoznawców. Dziś już to nie ma 
takiego znaczenia – mimo że zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Uni-
wersytetu Jagiellońskiego „Zeszyty” nadal podlegają OBP – ponieważ obec-
nie w skład redakcji wchodzą głównie pracownicy UJ oraz osoby spoza Uni-
wersytetu, niezatrudnione w Ośrodku Badań Prasoznawczych. 

Największe sukcesy kadrowe i naukowe Ośrodek, a wraz z nim „Zeszy-
ty”, odnosił pod skrzydłami koncernu RSW „Prasa” utworzonego na mocy 
uchwały sekretariatu KC PZPR z 25 kwietnia 1947 roku, a od 1973 roku zna-
nego jako RSW „Prasa-Książka-Ruch”. Dochody koncernu w części wspoma-
gały OBP oraz umożliwiły fi nasowanie druku „Zeszytów Prasoznawczych”. 
Oprócz wydawania kwartalnika OBP mógł zatrudniać na swoje potrzeby ba-
dawcze wybitnych znawców problematyki prasy, radia i telewizji, publiku-
jąc na jego łamach ich dzieła. Sytuacja ta zmieniła się diametralnie po upad-
ku reżimu i utracie przez Ośrodek dotychczasowych źródeł fi nansowania 
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– w 1990 roku rozwiązano koncern RSW „Prasa-Książka-Ruch”, a jego mają-
tek sprywatyzowano. OBP nie skorzystał z tej możliwości i ostatecznie zna-
lazł swoje miejsce, a wraz z nim „Zeszyty Prasoznawcze”, na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. 

Usytuowanie organizacyjne i pozycja naukowa Ośrodka Badań Pra-
soznawczych i redagowanych przez jego pracowników „Zeszytów Pra-
soznawczych” w każdym okresie rzutowały na kondycję pisma, jego pozycję 
naukową, warunki pracy redakcji, a także obszar tematyczny materiałów za-
mieszczanych na jego łamach.

Zakres tematyczny książki

Książka składa się z 16 rozdziałów, z których każdy został opracowany przez 
znawców problemów i poświęcony osobnym zagadnieniom poruszanym na 
łamach kwartalnika w latach 1957–2012. W rozdziale pierwszym, autorstwa 
Ryszarda Filasa, pt. „Zeszyty Prasoznawcze” a Ośrodek Badań Prasoznaw-
czych (OBP) – małżeństwo niemal doskonałe, poruszone zostały meandry 
ewolucji „Zeszytów Prasoznawczych” w strukturach OBP; w rozdziale dru-
gim Paweł Płaneta wnikliwie i szczegółowo przedstawił strukturę ilościową 
badań nad mediami na łamach pisma; w kolejnym rozdziale Ryszard Filas 
omówił badania prasoznawcze. W rozdziale czwartym Inga Kawka przed-
stawiła bardzo klarownie i interesująco zagadnienia prawnej i etycznej regu-
lacji mediów. Dopełnienie tej problematyki stanowią opracowania Micha-
ła Drożdża i Klaudii Cymanow-Sosin pt. Troska o etyczność dziennikarstwa 
i mediów w „Zeszytach Prasoznawczych” oraz Magdaleny Hodalskiej, któ-
ra w rozdziale szóstym (Zmienne oblicza zawodu dziennikarskiego w świe-
tle badań prezentowanych na łamach „Zeszytów Prasoznawczych”) zastanawia 
się nad obliczami zawodu dziennikarza w świetle badań. W rozdziale siód-
mym Małgorzata Lisowska-Magdziarz i Paweł Płaneta omówili analizę za-
wartości i inne techniki badawcze stosowane w prasoznawstwie. W kolejnym 
rozdziale Maciej Kawka przedstawił językoznawcze oblicza prasoznawstwa, 
a w rozdziale dziewiątym Henryk Czubała wnikliwie omówił tematykę ge-
nologii dziennikarskiej. Ryszard Filas wraca do tematyki badań w rozdzia-
le zatytułowanym Od ekonomii socjalizmu do badania wolnego rynku me-
diów. Rozdział jedenasty autorstwa Lucyny Słupek dotyczy elektronicznych 
mediów transmisyjnych, a w rozdziale dwunastym Agnieszka Całek omówi-
ła nowe i nowe nowe media. W kolejnym rozdziale Ryszard Filas kontynu-
uje problematykę badań nad mediami, tym razem nad czytelnictwem prasy. 



W rozdziale trzynastym Agnieszka Hess zastanawia się nad znaczeniem „Ze-
szytów Prasoznawczych” dla rozwoju badań nad komunikowaniem politycz-
nym. Następnie Beata Klimkiewicz i Paweł Płaneta opisują systemy medialne 
i komunikowanie międzynarodowe, a Agnieszka Cieślikowa omawia historię 
mediów przedstawioną w „Zeszytach Prasoznawczych”.

Prawie wszystkie artykuły zamieszczone w monografi i, co jest warte pod-
kreślenia, dotyczą problematyki badawczej. Wynika to przede wszystkim 
z charakteru Ośrodka Badań Prasoznawczych, którego ambicją było wła-
śnie przedstawianie na łamach ZP dorobku badawczego swoich pracowni-
ków oraz najwybitniejszych znawców spoza Ośrodka, którzy proponowali na 
tyle nowe metody badawcze, by warto je było przedstawić za pośrednictwem 
kwartalnika.

Redaktorzy i autorzy niniejszej monografi i mają nadzieję, że to obszer-
ne i metodologicznie wartościowe podsumowanie dorobku „Zeszytów Pra-
soznawczych”, ich autorów, tematów i idei przyczyni się nie tylko do dysku-
sji nad aktualnością starszych ujęć, ale także nad zaproponowaniem nowych 
metodologii i analiz w obliczu wyzwań współczesnych mediów.

Maciej Kawka

13Przedmowa


