Zakończenie
W okresie z górą półwiecza (1958–2012) „Zeszyty Prasoznawcze” przeszły,
ogólnie mówiąc, dość zawiłą, wielopłaszczyznową drogę, której granice wyznacza podział na czasy koncernu RSW „Prasa-Książka-Ruch” (do 1990
roku) i okres uniwersytecki (od roku 1991 do dziś). Bieguny tych przemian
możemy schematycznie naszkicować następująco:
Pod względem organizacyjnym ZP ewoluowały od periodyku redagowanego przez grupę entuzjastów prasoznawstwa (1958–1967) do kwartalnika o profesjonalnej redakcji dziennikarskiej i zapleczu technicznym
(1968–1990), aby przekształcić się w periodyk naukowy tworzony siłami społecznymi pracowników dydaktycznych.
Pod względem koncepcji i linii redakcyjnej „Zeszyty” zmieniały się z pisma mieszanego – fachowego o stale rosnących ambicjach naukowych, ale
mocno ukierunkowanego na problemy praktyki prasowo-wydawniczej
i dziennikarskiej (w czasach RSW) do periodyku typowo akademickiego,
zwróconego głównie na prezentację prac teoretycznych i rezultatów badań
o szerokim spektrum tematycznym z dziedziny nauk o komunikowaniu społecznym (po przejściu w struktury UJ).
W okresie akademickim kwartalnik uwolnił się od wcześniejszych uwikłań cenzuralnych i ideologicznych, typowych dla czasów PRL i oczekiwań
nakładcy (władz RSW).
Do końca XX wieku łamy „Zeszytów” odzwierciedlały w znacznej mierze
pola badawcze pracowników naukowych OBP; dopiero w okresie „dydaktycznym”, a więc w ostatnich kilkunastu latach te relacje stawały się luźniejsze, a na łamach pisma przeważały prace autorów z zewnątrz.
Rozwój polskiego prasoznawstwa instytucjonalnego mocno się splatał
z potencjałem naukowym OBP, co przekładało się na treść publikacji w organie naukowym Ośrodka. Stąd przez niemal trzy początkowe dekady działalności „Zeszytów” trwała dyskusja nad podstawami teoretycznymi i metodologicznymi, swoistością oraz modelem uprawiania tej nowej dyscypliny
naukowej. Równolegle publikowano dziesiątki prac, które dostarczały wiedzy
szczegółowej, dotyczącej różnych wycinków wiedzy o mediach masowych –
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ich zawartości, odbiorze i wielorakich uwarunkowaniach funkcjonowania
– warsztatowych i organizacyjnych, prawnych, etycznych, politycznych etc.
Dowodzi tego tematyka rozdziałów 4–16 naszej ksiażki.
Problematyka prawnoprasowa zajmowała stosunkowo wiele uwagi autorów ZP w czasach PRL, choć z biegiem lat zmieniały się akcenty. Już pod koniec lat 50. i w dwóch kolejnych dekadach wiele publikacji dotyczyło prawnych aspektów wykonywania zawodu dziennikarskiego – granic krytyki
prasowej, tajemnicy zawodowej dziennikarza, odpowiedzialności dziennikarza za słowo; analizowano pod tym kątem procesy prasowe wytaczane dziennikarzom za zniesławienie, orzecznictwo sądów etc. U progu lat 80. wiele materiałów zawierało głosy w dyskusji prawników, prasoznawców i dziennikarzy
dotyczących kształtu przyszłej ustawy prawo prasowe, analizowano regulacje ustawowe w innych krajach, wypracowano obywatelski projekt tej ustawy,
a po roku 1984 śledzono skutki jej działania. I przed, a szczególnie po zmianie
ustroju publikowano w ZP nowe akty prawne regulujące funkcjonowanie mediów masowych, zamieszczano ich krytyczne komentarze, a także analizowano doświadczenia innych krajów pokomunistycznych. W wieku XXI częściej
pojawiały się prace uwzględniające prawne aspekty rozwoju nowych technologii komunikacyjnych, zwłaszcza przepływu publikacji w sieciach cyfrowych,
ich konsekwencji dla prawa prasowego i prawa autorskiego etc.
Na styku wielu zagadnień prawnych rozważano w ZP także kwestie etyczne związane z wykonywaniem zawodu dziennikarskiego, dotyczące wolności
i odpowiedzialności za słowo, tajemnicy dziennikarskiej, prawdy etc. Z biegiem lat pojawiały się kwestie ogólniejsze, ujmowane w kontekście politycznym, a po roku 1989 – kodeksy etyczne mediów, wartości obecne w mediach,
moralne dyskursy mediatyzacji, granice prowokacji dziennikarskiej i inne.
Znakiem czasu były tematy takie jak prawna i etyczna regulacja przepływu
informacji w Internecie. Jak piszą autorzy rozdziału 5, ZP „mniej zajmowaly
się analizą etosu mediów, a bardziej koncentrowaly się na trosce o «etyczność» ludzkich działań w tym obszarze”.
Zagadnienia kwalifikacji zawodowych oraz systemu szkolenia kadr dziennikarskich były obecne prawie nieprzerwanie od lat 60. po wiek XXI, natomiast wiele kwestii warsztatowych funkcjonowania redakcji rozwijano raczej
w latach 60. i 70., podczas gdy po roku 1989 znajdujemy więcej tematów dotyczących statusu społecznego, etyki zawodu, obiektywizmu dziennikarskiego, sposobu relacjonowania pewnych wydarzeń.
Metoda analizy zawartości traktowana jako fundamentalna w badaniach
prasoznawczych była rozwijana w OBP i upowszechniana na łamach ZP od
początku lat 60., głównie za sprawą I. Tetelowskiej, P. Dubiela a potem, od lat
70. – W. Pisarka. Publikowano w tym czasie zarówno rozprawy teoretyczne,
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adaptujące i rozwijające koncepcje B. Berelsona czy J. Kaysera, jak i oparte na
nich liczne prace empiryczne poświęcone przekazom drukowanym. Dopiero
w okresie akademickim „Zeszytów” na ich łamy trafiły wyniki badań świadczących o próbie łączenia klasycznej (a więc ilościowej) analizy zawartości
z innymi, jakościowymi metodami reprezentującymi orientację kulturalnosemiotyczną czy dyskursywną, a przedmiotem zainteresowania stały się także przekazy typowe dla elektronicznych mediow transmisyjnych, a w XXI
wieku – także Internetu.
Wyniki badań językoznawców, które znajdujemy w ZP już u progu lat 60.
i potem – w latach 70., 80. i 90., reprezentowały wówczas językoznawstwo
normatywne: dotyczyły kultury języka, poprawności języka w prasie i stylistyki. U progu lat 80. publikacje objęły także język przekazów telewizyjnych,
poszerzając rozważania o perspektywę komunikacji wizualnej (relacji słowo-obraz). Od lat 80. coraz śmielej prezentowano także dorobek „językoznawstwa kulturowego”: badania języka polityki (czy propagandy), w następnej
dekadzie aplikowano koncepcję „słów sztandarowych” czy „symboli kolektywnych” (sięgając wartości kulturowych), a wreszcie – pod koniec XX wieku i w XXI wieku – pojawiła się problematyka dyskursu medialnego oraz językowego (i medialnego) obrazu świata.
Trwające na łamach kwartalnika OBP od początku lat 60. poszukiwania jasnych definicji i czystych gatunków dziennikarskich (prasowych – jak informacja/wiadomość prasowa, publicystyka, wywiad, reportaż, felieton) przesuwały się stopniowo, wraz z ewolucją samych mediów, ku nowym problemom
genologicznym, ku coraz bardziej popularnym formom hybrydowym.
Rozwój refleksji o rynku medialnym na łamach ZP można nakreślić jako
drogę od ekonomii socjalizmu do badania wolnego rynku mediów. Przez
pierwsze dwie dekady trwały dyskusje nad przedmiotem ekonomiki mediów
(w ustroju socjalistycznym), ale także, choć sporadycznie, zwłaszcza od lat
70. i 80., drukowano wyniki badań kwestii szczegółowych: kosztów wydawniczych, optymalizacji kolportażu, wydatków na prasę w budżetach domowych etc. (choć – podkreślmy – już na początku lat 60. opublikowano wyniki
pionierskich badań nad percepcją reklamy). Od lat 80. do roku 2010 pojawiały się syntetyczne, całościowe raporty obejmujące dłuższe okresy i wielowymiarowy obraz rynku medialnego, a także liczne publikacje obejmujące różne aspekty i wycinki tego rynku (w szczególności – rynku prasowego).
Po 1989 roku znajdujemy także wiele publikacji dotyczących przemian własnościowych i obecności kapitału obcego w mediach krajów Europy Centralnej i Wschodniej, a także – różnych aspektów reklamy w kontekście mediów
masowych.
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Od końca lat 50. ZP pisały o mediach elektronicznych – radiofonii czy
telewizji, poświęcając wiele uwagi ich rozwojowi w różnych krajach świata,
w tym oczywiście i Polsce, także w kontekście implementacji nowych w tym
czasie technologii komunikacyjnych (telewizji kablowej czy satelitarnej, potem technologii wideo). Modnym tematem publikacji od początku lat 90. stała się transformacja systemów radiofonii i telewizji w różnych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Od lat 90. tematyka nowych mediów stała się
przedmiotem obszerniejszych studiów, wkraczając w wieku XXI w obszar Internetu i nowych nowych mediów.
W różnych okresach, poczynając od końca lat 50., publikowano wyniki badań empirycznych nad recepcją programów radiowych i telewizyjnych
oraz ich zawartością i funkcjami. Ale szczególnie wiele uwagi redakcja „Zeszytów” poświęcała wynikom badań czytelnictwa prasy.
Problematyka międzynarodowego komunikowania politycznego pojawiła się na łamach „Zeszytów Prasoznawczych” w szerszym zakresie dopiero pod koniec lat 70., nierzadko w formie informacji o działalności instytucji międzynarodowych (jak UNESCO, KBWE etc.) i polityki informacyjnej.
W latach 80., antycypując niejako nadchodzącą transformację ustrojową,
drukowano już wiele artykułów problemowych na temat przemian w sferze
komunikowania, roli mediów (prasy) w otoczeniu politycznym i społecznym,
perspektyw pluralizmu mediów itp. Po roku 1989 udział treści z zakresu komunikowania politycznego wyraźnie się powiększył, a zakres tematyczny objął właściwie wszystkie obszary. Publikowano z jednej strony teorie wyjaśniające (z różnych perspektyw) wzajemne relacje mediów i polityki, zaś z drugiej
– wiele prac empirycznych dostarczających wyników badań – między innymi
na temat kampanii politycznych (wyborczych) i propagandowych oraz roli
mediów w tych działaniach. Szczególnie w XXI wieku ukazało się wiele publikacji dotyczących mediatyzacji polityki.
„Zeszyty Prasoznawcze” od swego początku wielowymiarowo przedstawiały problematykę przemian systemów medialnych na świecie. W czasach
PRL kwartalnik stanowił platformę łączącą środowiska polskich prasoznawców z otoczeniem międzynarodowym, publikując zarówno wiele informacji
o mediach na świecie, uważnie monitorując stan wiedzy i zawartość literatury światowej (książek i ważniejszych czasopism medioznawczych z obydwu
stron żelaznej kurtyny), a także udzielając miejsca autorom pochodzącym ze
Wschodu, Zachodu czy Południa (np. Afryki czy Azji). Po roku 1989 wiele uwagi poświęcono transformacji systemów medialnych, zwłaszcza krajów
Europy Środkowo-Wschodniej po upadku komunizmu.
Niemal co piąty artykuł w minionym półwieczu ZP dotyczył problematyki
historii mediów. Było ich znacznie więcej na początku działalności kwartal-
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nika, do końca lat 60. (29–42%), w następnych dekadach – mniej (14–18%),
gdy pojawiły się periodyki wyspecjalizowane w tego typu problematyce. Początkowo wiele uwagi poświęcono problematyce staropolskiej (w kontekście
obchodów 300-lecia prasy polskiej), później zaś coraz więcej miejsca zajmowała problematyka XX-wieczna, dotycząca okresu międzywojennego i lat
okupacji, ale szczególnie – prasy z pierwszych dekad powojennych (często –
w ramach obchodów okrągłych rocznic PRL – 20., 30. i 40-lecia). W latach
70. i 80. ZP szerszej zajmowały się dziejami dziennikarstwa jako zawodu.
W okresie akademickim, od lat 90., wraz z pojawieniem się większej liczby
autorów zewnętrznych, dostrzegalny jest „historyczny eklektyzm tematyczny”, odzwierciedlający nurty i tendencje w badaniach historii najnowszej.
W książce znajdujemy dwa podejścia badawcze. Dominujące w większości
rozdziałów analizy opisowo-jakościowe (rozdziały 3–14, rozdział 16, częściowo i 15) skonfrontowano z wynikami ilościowej analizy korpusów tekstowych
obejmujących globalną zawartość „Zeszytów Prasoznawczych” w okresie
1958–2013 (zob. rozdz. 2). Wyniki uzyskane w tak odmienny sposób okazały się w swym zasadniczym kształcie zdumiewająco podobne, potwierdzając
generalnie hipotezę o kierunku ewolucji treści publikowanych w kwartalniku
OBP w wyróżnionych okresach rozwoju pisma. Zachęcają one tym samym do
stosowania obu podejść jako komplementarnych, a także do prowadzenia dalszych, pogłębionych studiów metodologicznych w tej kwestii.
Krystalizująca się w USA od końca lat 40. XX wieku za sprawą Lazarsfelda i Hovlanda nowa orientacja badawcza, nazwana empiryczno-funkcjonalną promieniowała na inne kraje i ośrodki. W odróżnieniu od przedstawicieli tak zwanych „wielkich teorii społecznych” (jak teoria społeczeństwa
masowego czy – paradoksalnie – marksizm) krakowscy zwolennicy neopozytywistycznego paradygmatu naukowego skupiali się na koncepcjach, które
– z założenia – dotyczyły ograniczonych obszarów lub zakresów rzeczywistości społecznej, które można zbadać za pomocą metod empirycznych intersubiektywnie sprawdzalnych. Synteza wyników licznych badań empirycznych
miała prowadzić do wypracowania abstrakcyjnej teorii. Wyniki badań publikowane na łamach „Zeszytów” stanowią w dużym stopniu realizację tej idei.
Dzięki funkcjonowaniu „Zeszytów Prasoznawczych” i OBP paradygmat prasoznawstwa w Polsce wszedł w fazę intensywnego rozwoju w latach 70. i 80.
XX wieku. Przekształcenia w ramach paradygmatów naukowych dokonują
się zwykle pod wpływem licznych badań szczegółowych, a podstawowy wysiłek niezbędny do konsolidacji nowej perspektywy ponoszą „badacze technicy” realizujący poszczególne, precyzyjnie zaplanowane projekty badawcze.
Każdy spośród licznych, kompetentnie przeprowadzonych projektów badawczych, których rezultaty opublikowano na łamach ZP, stanowił kolejną
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cegiełkę do gmachu nauki o mediach i komunikacji społecznej. Na łamach
„Zeszytów” dokonywano co pewien czas przeglądu kluczowych elementów
nowego wzorca badań nad mediami oraz podsumowywano wyniki przeprowadzonych analiz, aby określić istniejące w nich powtarzalności, co z kolei
umożliwiło rozwój odpowiednich teorii.
Z przedstawionych w niniejszej książce analiz i badań wyłania się nie tylko skomplikowany, ale także całościowy i interdyscyplinarny obraz podejmowanych tematów. Ta panorama ujęć metodologii, idei i autorów wymaga
jednak już dzisiaj ponownej refleksji naukowej w obliczu piętrzących się wyzwań cywilizacyjnych i technologicznych. Autorzy i redaktorzy mają nadzieję, że dogłębne przedstawienie różnorodnych wątków i interpretacji zjawisk
medioznawczych z punktu widzenia specjalistów z różnych ośrodków badawczych prezentowanych na łamach „Zeszytów Prasoznawczych” w latach
1957–2012 pozwoli na ponowne, jeszcze bardziej wnikliwe podjęcie nowych
wyzwań metodologicznych i badawczych w perspektywie szybko zmieniającego się pejzażu współczesnych mediów.
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