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Bibliografi a ma charakter selekcyjny i obej-
muje wyłącznie prace o charakterze nauko-
wym lub dokumentacyjnym. W komplecie 
starano się zarejestrować jedynie oryginalne 
rozprawy naukowe (książki, artykuły, recen-
zje) oraz raporty i ekspertyzy. Pominięto na-
tomiast drobne wypowiedzi publicystyczne, 
informacyjne i krytyczne. W bibliografi i nie 
stosowano żadnych ograniczeń formalnych. 
Zarejestrowano więc wszelkie publikacje 
nieżalenie od formy wydawniczej. Odstą-

Dorobek prasoznawczy Henryka Siwka 
(bibliografi a opracowań 1967–1998)

piono od tej zasady jednie w odniesieniu do 
ekspertyz i raportów, uwzględniając w kom-
plecie prace publicznie dostępne15. Zależnie 
od rodzaju opisywanej jednostki użyto kilka 

15  Większość opracowań z tej grupy 
zdeponowania jest w Bibliotece Wydziału 
Zarządzania i Komunikacji Społecznej 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, zaś informację 
o egz. udostępnia katalog Biblioteki Ja-
giellońskiej: http://www.bj.uj.edu.pl/uj/katalog
(dostęp: 9.03.2013).
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typów opisu bibliografi cznego. Dla wydaw-
nictw zwartych i ich fragmentów zastosowa-
no normę PN-N-01152.01, zaś dla artykułów 
– PN-N-01152.02. W opisach uwzględniono
wszystkie elementy obowiązkowe, które
w niektórych wypadkach uzupełniano o ele-
menty nadobowiązkowe. Opis uzupełnia naj-
częściej odpowiednia adnotacja wyjaśniająca
lub zawartościowa, w której wykazano także
referencje. W bibliografi i zastosowano układ
chronologiczny, zaś w obrębie poszczegól-
nych lat pozycje uszeregowano alfabetycznie
według tytułów.

Henryk Siwek zajmował się przede 
wszystkim problematyką czytelnictwa, kol-
portażu i ekonomiki prasy. Problematykę 
tę rozwijał w licznych publikacjach, wśród 
których wyróżniały się książki: „Czytelnic-
two prasy centralnej poza Warszawą” (poz. 4) 
i „Sondaże terenowe w ekspertyzach praso-
znawczych” (poz. 10) oraz szkic metodolo-
giczny: „Dobór próby do ilościowej analizy 
zawartości prasy” (poz. 5). Opublikował po-
nadto 22 artykuły, studia i rozprawy oraz 16 
dużych ekspertyz i raporty (w 20 tomach). Na 
łączny dorobek publikacyjny autora złożyło 
się 41 cenionych prac.

1. Kluby prasy i książki „Ruch” / Bronisław
Gołębiowski, Zdzisław Grzelak, Włodzimierz 
Łowicki. – Warszawa, 1965. – Rec.: Henryk
Siwek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1967, nr 2,
s. 129–144

2. Kluby „Ruchu” a problem upowszechnie-
nia czytelnictwa / Henryk Siwek // Zeszyty
Prasoznawcze. – 1967, nr 1, s. 24–36
Funkcje klubów prasy i książki „Ruch” w społecz-
nościach wiejskich. 

3. Czytelnictwo prasy we wsiach wojewódz-
twa krakowskiego / Henryk Siwek // W: Czy-
telnictwo prasy na wsi. – Kraków: Ośrodek
Badań Prasoznawczych RSW „Prasa”, 1969.
– S. 269–353. – (Biblioteka Wiedzy o Prasie.
Seria B; t. 12)

4. Czytelnictwo prasy centralnej poza War-
szawą / Henryk Siwek. – Kraków: Ośrodek
Badań Prasoznawczych RSW „Prasa”, 1970.
– 128 s.; 24 cm – (Biblioteka Wiedzy o Prasie. 
Seria B; t. 14)

Rola prasy na tle innych środków masowego komu-
nikowania. Zainteresowania czytelnicze mieszkań-
ców Polski (poza Warszawą). Preferencje tytułowe. 
Czytelnictwo dzienników o zasięgu ogólnopol-
skim. Przyczyny niskiej popularności prasy cen-
tralnej. Perspektywy rozwojowe dzienników ogól-
nopolskich i o zasięgu lokalnym. – Rec.: Zdzisław 
Krzystek // Biuletyn Zarządu Głównego RSW „Pra-
sa”. – Nr 138 (1971), s. 23–27; Marek Burczyk // 
Zeszyty Prasoznawcze. – 1971, nr 2, s. 99–101; Bo-
gusław Blachnicki // Studia Socjologiczne. – 1972, 
nr 4, s. 183–184. 

5. Dobór próby do ilościowej analizy zawar-
tości prasy: propozycja nowej techniki / Hen-
ryk Siwek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1970,
nr 3, s. 15–26

Charakterystyka metody powierzchniowej 
analizy zawartości prasy i trudności w do-
borze próby do analizy. Ocena dotychczaso-
wych rozwiązań w zakresie doboru próby.

6. Samozwrotna ankieta pocztowa w bada-
niach nad czytelnictwem prasy / Henryk Si-
wek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1971, nr 2,
s. 9–22
Podobieństwa i różnice między danymi uzyska-
nymi w drodze ankiety pocztowej samozwrotnej
a innymi sposobami gromadzenia materiału badaw-
czego.

7. Znaczenie badań nad skutecznością propa-
gandowego oddziaływania / Henryk Siwek //
Zeszyty Prasoznawcze. – 1972, nr 2, s. 60–64
Ocena stanu badań nad skutecznością oddziały-
wania prasy, radia i telewizji w państwach socja-
listycznych. Propozycje terminologiczne i metodo-
logiczne.

8. Wartość poznawcza wskaźników zasięgu
czytelnictwa prasy / Henryk Siwek // Zeszyty
Prasoznawcze. – 1973, nr 2, s. 5–22
Krytyka danych charakteryzujących zasięg czytel-
nictwa dzienników i czasopism.

9. Zasięg czytelnictwa dzienników i periody-
ków / Henryk Siwek // Zeszyty Prasoznawcze.
– 1973, nr 1, s. 89–92
Zasięg czytelnictwa dzienników i tygodników
w Polsce. Porównanie danych o zasięgu czytelnic-
twa z danymi o nasyceniu rynku czytelniczego,
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mierzonymi ilością sprzedanych egzemplarzy 
w przeliczeniu na 1000 mieszkańców.

10. Sondaże terenowe w ekspertyzach praso-
znawczych / Henryk Siwek. – Kraków: Ośro-
dek Badań Prasoznawczych RSW „Prasa-
-Książka-Ruch”, 1974. – 144, [61] s.; 28 cm.
– (Materiały OBP; 25)
Ogólne zasady prowadzenia badań sondażowych
dotyczących większych populacji; zbiór zaleceń
szczegółowych odnoszących się do wyboru metod
i technik, organizacji badań, przygotowania kwe-
stionariusza, doboru próby, analizy materiałów. –
Rec.: Grzegorz Babiński // Studia Socjologiczne. 
– 1977, nr 1, s. 291–292.

11. Opinie czytelników o cenach dzienników:
sondaże OBP / Henryk Siwek // Zeszyty Praso-
znawcze. – 1974, nr 1, s. 111–112
Cena i objętość dzienników jako czynnik warunku-
jący korzystanie z prasy codziennej.

12. Czytelnicze preferencje różnych tekstów
prasowych: sondaże OBP / Henryk Siwek //
Zeszyty Prasoznawcze. – 1974, nr 3, s. 115–
118
Sposób redagowania materiałów prasowych – jego
wpływ na preferencje czytelnicze.

13. Rozwój ilościowy czytelnictwa i nakła-
dów prasy: prognozy do roku 2000 / Henryk
Siwek. – Kraków: Ośrodek Badań Praso-
znawczych RSW „Prasa-Książka-Ruch”,
1975. – 45 s.; 30 cm. – (Materiały OBP)

14. Jakie materiały prasowe są szczególnie
atrakcyjne dla czytelników / Henryk Siwek //
Zeszyty Prasoznawcze. – 1975, nr 4, s. 77–82
Hierarchia atrakcyjności różnego typu materiałów
prasowych w opiniach czytelników.

15. Przepisy kulinarne w prasie kobiecej /
Anna Maliszewska, Henryk Siwek // Zeszyty
Prasoznawcze. – 1976, nr 4, s. 121–124
Charakterystyka przepisów kulinarnych zamiesz-
czanych w Przyjaciółce, Kobiecie i Życiu oraz
w Magazynie Rodzinnym ze względu na rodzaj po-
traw wykorzystywanych w przepisach, typ posiłku, 
podstawowe składniki potraw.

16. Prasa codzienna w nowym systemie ad-
ministracyjnym / Henryk Siwek. – Kraków:
Ośrodek Badań Prasoznawczych RSW „Pra-

sa-Książka-Ruch”, 1977. – 90, [19] s.: il.; 
29 cm. – (Materiały OBP)

17. Odczucia społeczne dotyczące niedoboru
prasy na rynku czytelniczym / Henryk Siwek.
– Kraków: Ośrodek Badań Prasoznawczych
RSW „Prasa-Książka-Ruch”, 1978. – 70 s.;
30 cm. – (Raporty OBP)

18. Efektywność reklamy prasowej, radiowej
i telewizyjnej / Henryk Siwek // Zeszyty Praso-
znawcze. – 1978, nr 3, s. 53–72
Zadania reklamy; kryteria oceny efektywności re-
klamy. Rozwój reklamy prasowej, radiowej, i tele-
wizyjnej. Stosunek odbiorców do środków komuni-
kowania masowego oraz do reklamy. Efektywność
reklamy prowadzonej za pomocą różnych mediów.
Swoiste cechy reklamy w prasie, radiu i telewizji
oraz wykorzystanie możliwości różnych kanałów.
– Pierwodruk: 1977 (52 s.), w ramach serii Raporty
OBP.

19. Reakcje emocjonalne związane z odbio-
rem przekazów masowych / Henryk Siwek,
Zbigniew Sobiecki // Zeszyty Prasoznawcze.
– 1978, nr 3, s. 131–134
Użyteczność elektronicznych przyrządów do ba-
dania reakcji emocjonalnych; reakcje emocjonalne
przy odbiorze różnego typu komunikatów.

20. Opinie czytelników o akcjach prasowych
redakcji dzienników krakowskich / Henryk
Siwek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1979, nr 1,
s. 59–66
Czytelnicze zainteresowania akcjami prasowymi,
czytelnicze oceny akcji, zbieżność tematyczna ak-
cji i problemów miast.

21. IX Wrocławska Sesja Prasoznawcza /
Henryk Siwek // Zeszyty Prasoznawcze. –
1979, nr 3, s. 171–172
Sprawozdanie z IX sesji prasoznawczej „Język,
treść i funkcje publikacji prasowych” (Wrocław,
11–12 IV 1979).

22. Prenumerata pocztowa prasy na tle innych 
form kolportażu / Henryk Siwek. – Kraków:
Ośrodek Badań Prasoznawczych RSW „Pra-
sa-Książka-Ruch”, 1981. – 54, [5] s.; 30 cm.
– (Raporty OBP)

23. Wielkość i struktura produkcji prasowej
/ Henryk Siwek // Zeszyty Prasoznawcze. –
1981, nr 1, s. 38–46
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Fragment raportu: Komunikowanie masowe w Pol-
sce: próba bilansu lat siedemdziesiątych. Pierwo-
druk w ramach serii (Materiały Ośrodka Badań 
Prasoznawczych; z. 37).

24. Czynniki określające popyt na prasę /
Henryk Siwek. – Kraków: Ośrodek Badań
Prasoznawczych RSW „Prasa-Książka-
-Ruch”, 1982. – 73 s.; 29 cm – (Materiały
OBP; 40)
Wyodrębnienie możliwie uniwersalnych elemen-
tów wpływających na kształt rynku czytelniczego.

25. Optymalne formy kolportażu / Henryk Si-
wek. – Kraków: Ośrodek Badań Prasoznaw-
czych RSW „Prasa-Książka-Ruch”, 1983. –
32, [15] s.; 30 cm. – (Raporty OBP)
Charakterystyka różnych form kolportażu i ich po-
pularności w krajach o rozwiniętym czytelnictwie
prasy. Dynamika rozwoju różnych sposobów roz-
prowadzania prasy w Polsce oraz uwarunkowania
sprawnego funkcjonowania kolportażu. Preferencje 
czytelnicze w zakresie korzystania z różnych form
kolportażu. – Maszynopis powielony.

26. Czytelnictwo prasy w latach 1980–1982
/ Henryk Siwek // Zeszyty Prasoznawcze. –
1983, nr 1, s. 90–94
Czytelnictwo prasy w Polsce w latach 1980–1982.
– Rec.: M. H // Polityka. – 1983, nr 15, s. 11. 

27. Wydatki na prasę w budżetach rodzinnych 
w latach 1979–1982 / Henryk Siwek // Zeszy-
ty Prasoznawcze. – 1983, nr 3, s. 25–39
Określenie wielkości wydatków na prasę w gospo-
darstwach domowych, ich udział w strukturze bu-
dżetów rodzinnych.

28. Wydatki na prasę w różnych środowi-
skach / Henryk Siwek. – Kraków: Ośrodek
Badań Prasoznawczych RSW „Prasa-Książ-
ka-Ruch”, 1984. – 29 s.; 30 cm. – (Raporty
OBP)
Kształtowanie się wydatków na prasę w różnych
środowiskach i ich uwarunkowania. – Maszynopis
powielony.

29. Czytelnictwo prasy 1983 / Henryk Si-
wek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1984, nr 1,
s. 97–102
Charakterystyka odbiorców pism średnio- i wysoko-
nakładowych w 1983 r.

30. Obieg informacji o nakładach i zwrotach
prasy / Henryk Si wek. – Kraków: Ośrodek
Badań Prasoznawczych RSW „Prasa-Książ-
ka-Ruch”, 1984. – 25 s.; 30 cm. – (Raporty
OBP)
System zbierania i rozpowszechniania informacji
o nakładach i zwrotach prasy w ramach RSW. –
Maszynopis powielony.

31. Wydatki na prasę a budżety rodzinne: (na
tle wcześniejszych badań z lat 1979–1982)
/ Henryk Siwek // Zeszyty Prasoznawcze. –
1985, nr 2, s. 27–44
Określenie wielkości wydatków na prasę w gospo-
darstwach domowych, ich udział w strukturze bu-
dżetów rodzinnych.

32. Wydatki na prasę w budżetach rodzin-
nych / Henryk Siwek. – Kraków: Ośrodek
Badań Prasoznawczych RSW „Prasa-Książ-
ka-Ruch”, 1986. – 23 s.; 30 cm. – (Raporty
OBP)
Uwarunkowania wydatków, miejsce w budżetach
domowych oraz wyznaczniki zapotrzebowania na
prasę. – Maszynopis powielony.

33. Wahania popytu na prasę / Henryk Siwek.
– Kraków: Ośrodek Badań Prasoznawczych
RSW „Prasa-Książka-Ruch”, 1988. – 43 s.;
30 cm. – (Raporty OBP)

34. Mikrokomputer pomocnikiem dzienni-
karza i redakcji / Henryk Siwek. – Kraków:
OBP, 1989. – [4], 96 s.; 21 cm. – (Materiały
OBP)
Poradnik. – Maszynopis powielony.

35. Charakterystyka publiczności Polityki  /
Henryk Siwek. – Kraków: OBP, 1989 – 30 cm. 
– (Materiały OBP)
Badania ankietowe z końca 1989 r.

36. Uwarunkowania ekonomiczne / Henryk
Siwek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1991, nr 1/2, 
s. 172–186
Ekonomiczne podstawy polskiej produkcji praso-
wej w latach 80. Fragment raportu: Komunikowa-
nie masowe w Polsce: lata osiemdziesiąte.

37. Publiczność Gazety Wyborczej na tle pub-
liczności dzienników ogólnopolskich w roku
1992 / Henryk Siwek. – Kraków: OBP UJ,
1992. – 19 s.; 30 cm. – (Raporty OBP).
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Charakterystyka publiczności Gazety Wyborczej 
oparta na wynikach ankiety przeprowadzonej 
wśród 2172 czytelników. Maszynopis powielony. 

38. Prasa, radio i telewizja w Polsce. T. 1–3,
1995/1996 (zima) / Ryszard Filas, Henryk
Siwek. – Kraków: OBP UJ, 1995–1996. –
3 wol.; 30 cm
Badania ogólnopolskie nt. czytelnictwa prasy i od-
bioru rozgłośni radiowych oraz kanałów telewizyj-
nych. – Maszynopis powielony.

39. Prasa, radio i telewizja w Polsce. T. 1–3,
1996 (zima, jesień) / Ryszard Filas, Henryk
Siwek. – Kraków: OBP UJ, 1997. – 3 wol.;
30 cm

Badania ogólnopolskie nt. czytelnictwa prasy i od-
bioru rozgłośni radiowych oraz kanałów telewizyj-
nych. – Maszynopis powielony.

40. Prasa, radio i telewizja w Polsce. [T. 1],
1997 (jesień) / Ryszard Filas, Henryk Siwek.
– Kraków: OBP UJ, 1995–1998. – 30 cm
Badania ogólnopolskie nt. czytelnictwa prasy
i odbioru rozgłośni radiowych oraz kanałów te-
lewizyjnych. – Maszynopis powielony.

41. Badania czytelnictwa prasy – deklaracje
a rzeczywistość: szkic metodologiczny / Hen-
ryk Siwek. // Zeszyty Prasoznawcze. – 1997,
nr 3/4, s. 7–25

Władysław Marek Kolasa




