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Pod hasłem „Mediatyzacja życia, kul-
tury i polityki” w dniach 26–28 września 
2013 roku odbył się w Krakowie III Kongres 
Polskiego Towarzystwa Komunikacji Spo-
łecznej, współorganizowany przez Instytut 
Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na 
Wydziale Zarządzania i Komunikacji Spo-
łecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz 
Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Pa-
pieskiego Jana Pawła II. Patronat honorowy 
nad wydarzeniem objęli Rektorzy obydwu 
uczelni, a także Prezydent Miasta Krakowa, 
Marszałek Województwa Małopolskiego, Mi-
nisterstwo Informatyzacji i Cyfryzacji oraz 
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

Kongres zgromadził około 300 osób. 
Byli to przede wszystkim specjaliści z Polski 
i zagranicy zajmujący się mediami i komuni-
kacją społeczną, studenci, dziennikarze i go-
ście zainteresowani motywem przewodnim 
spotkania. W ciągu trzech dni w 41 panelach 
tematycznych wygłoszono 219 referatów, 
koncentrujących się wokół zjawiska media-
tyzacji, czyli rozległych, wielokierunkowych 
wpływów i oddziaływań mediów masowych 
na treści i formy życia społecznego. Przygo-
towane przez uczestników wystąpienia doty-
czyły rozmaitych form i aspektów mediaty-
zacji, między innymi: w życiu społecznym, 
kulturze, polityce, religii i biznesie. Paneliści 
prezentowali swoje prace teoretyczne, raporty 
z badań, analizy przypadków oraz rozważania 
metodologiczne o sposobach badania media-
tyzacji. 

W uroczystym otwarciu Kongresu uczest-
niczyli przedstawiciele władz Uniwersytetu 
Jagiellońskiego i Uniwersytetu Papieskiego 
Jana Pawła II, a także dziekani wydziałów 
zaangażowanych w organizację wydarzenia 
oraz przedstawiciele miasta. Kongres zapo-
czątkowało krótkie sprawozdanie prof. dr 
hab. Bogusławy Dobek-Ostrowskiej – prezes 

Polskiego Towarzystwa Komunikacji Spo-
łecznej, która omówiła działania organizacji 
w ubiegłych latach, a także przybliżyła obec-
ną sytuację i perspektywy wydawanego przez 
PTKS periodyku naukowego Central Euro-
pean Journal of Communication. 

W dniu otwarcia ogłoszono również wy-
niki konkursu „Doktorat” na najlepszą rozpra-
wę doktorską o komunikowaniu i mediach. 
Werdykt i uzasadnienie Kapituły przedstawił 
prof. dr hab. Zbigniew Oniszczuk. Za rok 
2012 nagrodzono pracę pod tytułem „Formy 
dialogowe w gatunkach dziennikarskich” au-
torstwa Magdaleny Ślawskiej z Uniwersytetu 
Śląskiego. Dysertacja powstała pod kierun-
kiem prof. dr hab. Małgorzaty Kity. 

Pierwszego dnia Kongresu odbyła się tak-
że specjalna sesja wspomnieniowa poświęco-
na pamięci zmarłego w kwietniu 2013 roku 
wybitnego medioznawcy dr Karola Jakubo-
wicza. Jego pracę badawczą i zaangażowanie 
w budowanie polskich mediów wspominali 
prof. dr hab. Stanisław Jędrzejewski, prof. dr 
hab. Tomasz Goban-Klas, prof. dr hab. Jerzy 
Olędzki oraz dr Beata Klimkiewicz. 

W sesji plenarnej pod tytułem „Dimen-
sions, Symptoms, and Consequences of 
Mediatization of Social Life”, prowadzonej 
przez prof. dr hab. Iwonę Hofman, wzięli 
udział między innymi goście zagraniczni. 
Paolo Mancini z Uniwersytetu w Perugii wy-
głosił referat o związku mediatyzacji z feno-
menem Silvio Berlusconiego we Włoszech. 
Z kolei Andreas Hepp z Uniwersytetu w Bre-
mie mówił o wyzwaniach, jakie stoją przed 
badaczami mediatyzacji, zaś Ramon Salaver-
ria Aliaga z Uniwersytetu w Pampelunie na 
temat hipotezy o rychłej śmierci tradycyjnych 
mediów. Swoje rozważania o mediatyzacji 
kultury przedstawił Stanisław Mocek z Col-
legium Civitas, z kolei o mediatyzacji me-
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dycyny mówił Tomasz Goban-Klas, którego 
wystąpienie zakończyło sesję plenarną. 

Pierwszy dzień Kongresu podsumowano 
dyskusją panelową zatytułowaną „Journalism 
In the Mediatized World: the Functions, Evo-
lution, and Future”. O kondycji współczes-
nego dziennikarstwa i jego perspektywach 
dyskutowali profesorowie: Paolo Mancini, 
Andreas Hepp, Ramon Salaverria, Janusz 
Adamowski, Bogusława Dobek-Ostrowska, 
Tomasz Goban-Klas, Stanisław Mocek, Wik-
tor Pepliński, oraz red. Dawid Rydzek repre-
zentujący Stowarzyszenie MediaTory. Do 
dyskusji bardzo chętnie włączali się zebrani 
goście. Głos w sprawie przyszłości dzienni-
karstwa zabrał między innymi wybitny me-
dioznawca prof. dr hab. Jerzy Mikułowski-
-Pomorski. 

Drugi dzień Kongresu rozpoczęły spot-
kania członków Polskiego Towarzystwa 
Komunikacji Społecznej w sekcjach badaw-
czych. Uczestnicy omawiali między innymi 
dotychczasową pracę sekcji i dyskutowali 
nad zmianami, co zaowocowało likwidacją 
niektórych sekcji, połączeniem innych, a tak-
że zmianami nazw lub zakresów kompetencji. 
Po obradach w sekcjach badawczych odbył 
się Walny Zjazd Wyborczy PTKS, podczas 
którego wybrano na kolejną kadencję nowy 
zarząd i komisję rewizyjną. W skład zarządu 
weszli: prof. dr hab. Iwona Hofman (prezes), 
prof. dr hab. Zbigniew Oniszczuk (wicepre-
zes), ks. dr hab. Michał Drożdż (skarbnik), 
dr Małgorzata Adamik-Szysiak (sekretarz), 
prof. dr hab. Bogusława Dobek-Ostrowska 
(redaktor naczelny Central European Jour-
nal of Communication) oraz członkowie:
dr hab. Alicja Jaskiernia, dr hab. Małgorzata 
Lisowska-Magdziarz, dr hab. Dorota Piontek, 
dr Agnieszka Stępińska. Do komisji rewizyj-
nej zostali wybrani: dr Małgorzata Molęda-
-Zdziech (przewodnicząca), dr Michał Kuś, 
dr Bartłomiej Łódzki, dr Teresa Sławińska,
dr Mirosława Wielopolska-Szymura.

Po południu odbyły się obrady w 20 pa-
nelach tematycznych. W prowadzonym przez 
prof. dra hab. Ignacego Fiuta panelu „Media-
tyzacja: w poszukiwaniu defi nicji” uczest-
nicy prezentowali rozważania dotyczące 
podstawowych pojęć używanych przy opisie 

zjawiska. W swoim wystąpieniu pod tytułem 
„Pojęciowe puzzle, czyli kłopot z wyborem: 
mediatyzacja, medializacja, medialność” 
o dylematach defi nicyjnych mówiła Małgo-
rzata Molenda-Zdziech. Nad miejscem fi lo-
zofa i fi lozofi i w zmediatyzowanym świecie 
zastanawiano się w panelu pod przewodnic-
twem ks. dra hab. Michała Drożdża, gdzie 
swój referat o ontologii komunikowania wy-
głosił Ignacy Fiut. W kolejnej sekcji tema-
tycznej dyskutowano o kwestii etyki i toż-
samości w wirtualnym świecie. Tradycyjnie 
jeden z paneli odbył się pod patronatem za-
przyjaźnionego z PTKS Polskiego Towarzy-
stwa Nauk Politycznych. Motywem przewod-
nim obrad pod przewodnictwem prof. dr hab. 
Teresy Sasińskiej-Klas była mediatyzacja sfe-
ry publicznej. Osobny panel poświęcono tak-
że dylematom dyskursu publicznego, gdzie 
poruszono między innymi kwestie misji me-
diów i oczekiwań obywateli wobec środków 
przekazu. Międzynarodowemu panelowi pod 
tytułem „Media Coverage of the EU Issues” 
patronował Uniwersytet Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu, gdzie tamtejsi badacze pro-
wadzą projekt dotyczący reprezentacji Unii 
Europejskiej w mediach. Podczas wystąpień 
uczestników tego panelu można było usłyszeć 
między innymi o tym, jak media różnych kra-
jów europejskich przedstawiały polską prezy-
dencję w UE. Kolejny panel poświęcony był 
zagadnieniu i dylematom prawa dotyczącego 
mediów. 

Szczególnym zainteresowaniem cieszył 
się panel „Kultura zmediatyzowana: celebry-
tyzacja, transparencja, podglądanie”, podczas 
którego o komunikacji celebrytów mówił 
Wiesław Godzic, zaś Marek Sokołowski pre-
zentował swoje spostrzeżenia na temat tab-
loidyzacji radia, analizując przypadek radio-
wych materiałów o księżnej Cambrige, Kate 
Middleton. Osobną sekcję poświęcono także 
płci, rodzajowi i transformacyjnemu poten-
cjałowi mediów, gdzie dyskutowano między 
innymi o wizerunku kobiety w mediach. 
W sesji „Język, obraz, wpływ” uczestnicy 
mówili o medialnym wizerunku i społecz-
nych reprezentacjach rzeczywistości w me-
diach. Z kolei w panelu „Wizerunek i wpływ” 
prowadzonym przez dr hab. Dorotę Piontek 
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dyskutowano o wykorzystaniu social media 
w budowaniu wizerunku publicznego poli-
tyków i fi rm. O kreowaniu wizerunku tych 
pierwszych, zwłaszcza w kontekście wybo-
rów, mówili również uczestnicy sesji „Od me-
dialnej autoprezentacji do public relations”. 
Natomiast prelegenci panelu „Komunikacja 
polityczna i PR: media i narzędzia” skupili się 
przede wszystkim na wykorzystaniu nowych 
mediów, a szczególnie mediów społecznoś-
ciowych do komunikacji politycznej. Rów-
nież radio w zmediatyzowanej codzienności 
stało się tematem jednej z sekcji. Dyskutowa-
no w niej między innymi o przyszłości trady-
cyjnego radia i kierunkach rozwoju tego me-
dium w warunkach Web 2.0. Osobne panele 
poświęcono mediom regionalnym i lokalnym 
oraz ich relacjom z władzami samorządowy-
mi, a także współczesnej prasie. Na kolejnym 
dyskutowano o języku i perswazji w mediach. 
Prelegenci w swoich wystąpieniach poruszyli 
między innymi aktualne zagadnienie perswa-
zji w mediach internetowych. Uczestnicy 
panelu „Media – medycyna – komunikacja” 
omawiali komunikację lekarz – pacjent, rów-
nież tę zapośredniczoną przez media. Osobny 
panel poświęcono edukacji, wiedzy i kompe-
tencjom medialnym. Agnieszka Ogonowska 
w swoim wystąpieniu zaprezentowała mo-
del kompetencji informacyjnych i medial-
nych, a Dorota Bis omówiła to zagadnienie 
w edukacji i kształceniu ustawicznym. Jako 
komplementarny dla panelu o edukacji zor-
ganizowano także panel dotyczący mediów 
i wychowania, którego uczestnicy przedsta-
wiali wnioski z analizy oferty medialnej prze-
znaczonej dla dzieci i młodzieży. 

Drugi dzień Kongresu zakończyła pre-
zentacja przygotowanego przez studentów 
dziennikarstwa i komunikacji społecznej 
UJ projektu multimedialnego oraz książki 
„Przodownicy prasy”. Studenci przez ostatni 
rok pracowali nad dokumentacją początków 
polskiego medioznawstwa i historii Ośrodka 
Badań Prasoznawczych, czego rezultatem 
jest wspomniana publikacja, a także bogaty 
materiał audio i wideo. W spotkaniu uczestni-
czyli nie tylko goście Kongresu, ale również 
badacze związani z OBP od czasów jego po-
wstania. 

Na zakończenie drugiego dnia Kongresu 
zaproponowano jego uczestnikom maraton 
fi lmów dokumentalnych o współczesnych me-
diach i dziennikarstwie. Najwytrwalsi kongre-
sowicze mogli obejrzeć dokumenty o dzien-
nikarstwie śledczym, reklamie, celebrytach 
i medialnych gigantach. 

W ostatnim dniu Kongresu odbyły się 
obrady w 21 panelach tematycznych. Dwa 
spośród nich poświęcono mediom religijnym 
i religii zmediatyzowanej. Prelegenci pre-
zentowali między innymi badania dotyczące 
religii i internetu, relacji Kościół – media 
w okresie sede vacante, a także komunikacji 
kapłanów z wiernymi. Zagadnienia dotyczą-
ce mediatyzacji życia politycznego pojawiły 
się nie tylko w panelu pod patronatem PTNP, 
również trzeciego dnia poświęcono im dwa 
panele. Pierwszy traktował o relacjach me-
diów masowych i polityki, natomiast drugi 
o komunikowaniu politycznym we współ-
czesnych mediach. Uczestnicy paneli poru-
szali między innymi takie zagadnienia, jak 
wizerunek politycznych liderów, wyzwania 
nowych mediów dla polityki i komunikacja 
w okresie niewyborczym. Dwie sesje prze-
znaczono na zgłębienie zagadnień zmedia-
tyzowanego społeczeństwa obywatelskiego. 
Szczególnie istotnym aspektem tego tematu 
okazało się funkcjonowanie społeczeństwa 
obywatelskiego online. Kolejny panel doty-
czył obecności kultury wysokiej i popularnej 
w mediach. Pod hasłem „Komunikowanie 
międzynarodowe i dyplomacja mediów” dys-
kutowano o roli mediów jako nośnika komu-
nikacji o państwach, narodach i organizacjach 
międzynarodowych. W ramach tego panelu 
Krystyna Doktorowicz omówiła europejską 
politykę komunikacyjną. Z kolei Agniesz-
ka Szymańska zaprezentowała analizę pol-
skiej strategicznej komunikacji zewnętrznej. 
W wystąpieniach prelegentów pojawiło się 
też szczególnie złożone zagadnienie mniej-
szości narodowych i etnicznych. Temat ten 
był również obecny w kolejnym panelu pod 
tytułem „Komunikowanie międzykulturowe 
i media”, gdzie dyskutowano przede wszyst-
kim o wspólnej polityce medialnej i plu-
ralizmie kulturowym w Unii Europejskiej, 
a także w jej poszczególnych krajach człon-
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kowskich. Dwa panele dedykowano aliansom 
dziennikarstwa i PR. Uczestnicy tych sesji 
rozważali przede wszystkim kwestię granic 
pomiędzy obydwoma dziedzinami, a także 
etyczny aspekt pracy dziennikarza wobec 
działań z zakresu PR. Ważnym punktem ob-
rad trzeciego dnia Kongresu były także zmia-
ny zachodzące w dziennikarstwie, które doty-
kają samych dziennikarzy. W dwóch panelach 
poświęconych tym zagadnieniom dyskutowa-
no między innymi o współczesnym modelu 
dziennikarstwa oraz o tym, kim jest i jak pra-
cuje współczesny dziennikarz. Osobną sesję 
przeznaczono na refl eksję nad nowymi me-
diami i nowymi gatunkami dziennikarskimi, 
które się w nich pojawiają. Prelegenci w tym 
panelu omawiali między innymi videoblogi 
i rolę infografi ki we współczesnych przeka-
zach medialnych. 

Nie zabrakło zagadnień dotyczących 
ekonomii mediów i zarządzania. To ostatnie 
było przez uczestników omawiane w dwóch 
aspektach. Pierwszym było zarządzanie in-
formacją, która obecnie staje się kluczowym 
dobrem o wymiernej wartości. Dowodził tego 
na przykład w swoim wystąpieniu Tomasz 
Gackowski, który omówił zagadnienie komu-
nikacji giełdowej. Drugi aspekt dotyczył 
mediów jako narzędzi w procesie zarządza-
nia. Panel pod nazwą „Media na sprzedaż, 
sprzedaż w mediach” uzupełniał zbiór zagad-
nień dotyczących mediatyzacji w wymiarze 

ekonomicznym. Uczestnicy dyskutowali tu 
przede wszystkim o reklamie i marketingu we 
współczesnych mediach. 

W panelu pod tytułem „Cierpienie i kar-
nawał” prelegenci prezentowali analizy przy-
padków karnawalizacji obecnej w przekazach 
traktujących o cierpieniu, chorobie czy śmier-
ci. „Gdy społeczne staje się medialnym” to 
dwa panele, gdzie dyskutowano o sprawach 
społecznych, które w ostatnim czasie stały 
się tematami medialnych przekazów. Waż-
nym zagadnieniem okazała się „Konwencja 
o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet”, 
będąca tematem wystąpień kilku prelegen-
tów. Podobnie dużą popularnością cieszyły 
się organizacje non-profi t i ich funkcjonowa-
nie w nowych mediach, o czym w swoim wy-
stąpieniu mówiła między innymi Małgorzata 
Koszembar-Wiklik. 

Przez cały czas trwania Kongresowi to-
warzyszyły targi książki medioznawczej, 
a także prace Przystanku Student, przygoto-
wującego fi lm dokumentujący wydarzenie. 
Redaktorzy studenckiej telewizji nie tylko 
obserwowali obrady, ale też pytali badaczy 
mediów o kondycję współczesnego dzienni-
karstwa i jego perspektywy – jako rezultat ich 
pracy podczas podsumowania trzydniowego 
Kongresu uczestnicy otrzymali płyty z fi lmo-
wym zapisem spotkania oraz z wywiadami 
z polskimi i zagranicznymi medioznawcami. 

Agnieszka Całek 




