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RYNEK MEDIÓW W WIELKIEJ BRYTANII
Wybrane zagadnienia

Kilka faktów z historii prasy brytyjskiej

Współczesny pejzaż medialny każdego kraju pozostaje w ścisłym związku 
z historycznym rozwojem prasy. Tytuły prasy brytyjskiej należą do najstarszych 
w Europie. Wiele z ukazujących się dzisiaj gazet brytyjskich sięga swymi korze
niami w odległe czasy XVIII i XIX stulecia, stąd też zasadne jest odwołanie do 
tradycji i przypomnienie niektórych faktów z historii prasy brytyjskiej'. 

Pierwsze, ulotne pisma pojawiły się w Wielkiej Brytanii już w XVI wieku, 
a cyklicznie wydawane gazety, choć z różną częstotliwością i pod często zmienia
jącymi się tytułami, w pierwszej połowie XVII stulecia. Nieco później, od lat sześć
dziesiątych XVII wieku, wydawane były czasopisma specjalistyczne, o charakte
rze naukowym, literackim, a także pierwsze pisma dla kobiet. W bogatej historii 
prasy brytyjskiej na uwagę zasługuje pojawienie się w 1665 roku oficjalnego 
rządowego dwutygodnika, najpierw pod nazwą „Oxford Gazette”, później „Lon
don Gazette”, a także pierwszej gazety informacyjnej wydawanej codziennie od 
1702 roku - „The Daily Courrant”. Na trwałe w historii, już nie tylko prasy bry
tyjskiej, ale i europejskiej, zapisał się „Spectator”, gazeta codzienna o bardzo bo
gatej i urozmaiconej zawartości, obejmującej zarówno kwestie poważne, społeczne, 
polityczne, jak i lżejsze tematy związane z życiem codziennym. „Spectator” uka
zywał się zaledwie rok, ale zdobył dużą popularność i stał się wzorem nowoczes
nej gazety, chętnie powielanym przez wydawców w innych krajach. W 1719 roku 
zaczyna ukazywać się kolejna gazeta informacyjna - „The Daily Post”, która na 
swoich łamach drukowała powieść Daniela Defoe Przypadki Robinsona Cruzoe, 
inicjując w ten sposób nowy typ publikacji cyklicznej, mianowicie powieść w od
cinkach. 

W drugiej połowie XVIII stulecia na rynku prasowym Wielkiej Brytanii poja
wiają się dwa ważne, ukazujące się do dzisiaj pisma: poważna, opiniotwórcza 
gazeta codzienna „The Times” (od 1785 roku) i pierwsza gazeta niedzielna „The 
Observer” (od 1791 roku). W 1854 roku „The Times” osiągnął nakład 40 tys. 
egzemplarzy, stając się, jak na owe czasy, gazetą wysokonakładową, zważywszy, 
że jego największy konkurent „The Morning Advertiser” wydawany był w liczbie

1 Szczegółowe informacje z zakresu historii prasy brytyjskiej zawarte są m. in. w publikacji 
A. i Z. Siomkowskich: Krótki zarys historii prasy brytyjskiej, Wydawnictwa UW, Warszawa 1978.  
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8 tys. egzemplarzy2. Wkrótce jednak jego pozycja została zachwiana pojawieniem 
się nowej gazety „The Daily Telegraph” (od 1855 roku), o lekkiej formule, umiar
kowanie konserwatywnej, a przede wszystkim taniej. Erę prasy prawdziwie maso
wej zapoczątkował jednak inny tytuł - „The Daily Mail” (od 1896 roku), gazeta, 
która kosztowała zaledwie pól pensa, a więc o połowę mniej niż „The Daily Tele
graph”. Dała ona też początek nowemu typowi wydawnictw, tzw. prasie popular
nej. Zamieszczane w niej teksty były krótkie, pisane łatwym, przystępnym języ
kiem, a głównym ich tematem stała się sensacja - skandale, plotki, zbrodnie i inne 
spektakularne wydarzenia. Ta nowa formuła cieszyła się wielkim powodzeniem, 
dzięki czemu już po czterech latach nakład gazety wzrósł do miliona egzemplarzy. 
Pojawienie się na rynku prasowym tego pierwszego popularnego dziennika uznaje 
się za moment przełomowy w historii prasy brytyjskiej. Według medioznawców, 
dokonało się wówczas przejście od „rzemieślniczego” do „przemysłowego” sta
dium produkcji prasy3 4. Olbrzymi wpływ na te przemiany miała zarówno rewolucja 
przemysłowa, jak i przeobrażenia społeczne, polityczne i cywilizacyjne. Przez cały 
XIX wiek prasa brytyjska dominowała w Europie w dwóch aspektach: korzystała 
z szerokiego zakresu wolności wypowiedzi i na dużą skalę wykorzystywała zdoby
cze rewolucji przemysłowej, wdrażając nowe technologie przekazu, druku, pro
dukcji papieru gazetowego, rozwijając rynek reklamy i powołując do życia - jedną 
z najstarszych w świecie agencji informacyjnych - Agencję Reutera (1851). 

2 F. Balle: Médias et Sociétés. Presse - Edition - Internet - Radio - Cinéma - Télévision - 
Télématique - Cédéroms - DVD - Reseaux Multimédias, 9 Edition, Montchresien 1999, s. 347.

5 Ibidem, s. 347-348.
4 F. Balle: op.cit., s. 345-346; J. Adamowski: Anglia (w:) J. Adamowski, B. Golka, E. Stasiak- 

-Jazukiewicz: Wybrane zagraniczne systemy informacji masowej. Dom Wydawniczy ELIPSA, War
szawa 1996, s. 39-43.

Wolność prasy w Wielkiej Brytanii zdobywana była sukcesywnie. Stosunko
wo wcześnie, w porównaniu z innymi krajami europejskimi, bo już w 1695 roku 
zniesiona została oficjalna cenzura. W 1771 roku udało się wywalczyć zniesienie 
zakazu publikowania wiadomości o obradach parlamentu w czasie trwania jego 
sesji. Nieco wcześniej, 5 czerwca 1762 roku, prasa po raz pierwszy otwarcie skry
tykowała króla. Dziennikarze i wydawcy angielscy przyczynili się także do przy
jęcia, pomimo protestów rządu, politycznej zasady mówiącej, że odpowiedzial
ność za funkcjonowanie gabinetu ponosi premier. Niesłychanie ważnym wyda
rzeniem, które w istotny sposób przyczyniło się do rozwoju prasy brytyjskiej, 
było zniesienie w 1855 roku podatku prasowego. Wprowadzony w 1712 roku 
i wielokrotnie zwiększany, powodował, że ceny gazet utrzymywały się na wyso
kim poziomie, a tym samym dostęp do prasy był ograniczony. Wywoływało to 
nieustanne protesty środowisk dziennikarsko-wydawniczych, które ostatecznie 
wymusiły jego likwidację. Równie ważne jak zniesienie krępujących prasę ogra
niczeń politycznych i ekonomicznych było wprowadzenie w latach 1870-1880 
ustaw o powszechnym nauczaniu (tzw. Educations Acts)Ą. Walka z analfabetyz
mem jest bowiem warunkiem podstawowym, niezbędnym dla rozwoju prasy - 
nic nie hamuje rozwoju prasy tak jak brak potencjalnych czytelników.
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Nie bez znaczenia dla procesu modernizacji i zdynamizowania rozwoju prasy 
brytyjskiej były działania samych dziennikarzy, którzy w latach osiemdziesiątych 
XIX wieku rozpoczęli batalię o wprowadzenie nowoczesnych form redagowania 
gazet, znaną w historii pod nazwą walki o „nowe dziennikarstwo”5. Dziennikarze 
postulowali m.in. konieczność zmiany układu stron, urozmaicenia prezentowa
nych treści, większej ich przejrzystości, zadbanie o estetykę publikacji. W ich oce
nie zawartość gazet w tym czasie była zbyt zuniformizowana, jednostajna, ruty
nowa, jednym słowem - nudna.

5 F. Balie: op.cit., s. 347.
6 R. Bartoszcze: Prasa, radio i telewizja w krajach Unii Europejskiej, Wyd. ABCmedia, Kra

ków 1997, s. 103-106.
7 B. Gołka (red.): Prasa, radio i telewizja w świecie. Informator, KAW, Warszawa 1980, s. 249-250; 

R. Bartoszcze: op.cit., s. 105-106.

Kilka uwag o prawie, etyce i mechanizmach samoregulacji 
mediów brytyjskich

Prasa w Wielkiej Brytanii, w porównaniu z krajami kontynentalnej Europy, 
dość wcześnie mogła sobie pozwolić na otwartą debatę polityczną, prowadzoną 
często z wykorzystaniem humoru, który stał się bardziej wygodną i bezpieczną bro
nią przeciwko adwersarzom politycznym niż ostra, bezpośrednia krytyka i walka. 
Swoboda wypowiedzi dziennikarskiej nie była jednak, i nadal nie jest, nieograni
czona, choć sytuacja prasy brytyjskiej w tym aspekcie jest specyficzna i wy
jątkowa w Europie. W Wielkiej Brytanii nie ma bowiem pisanej konstytucji, któ
ra definiowałaby i gwarantowała wolności obywatelskie, nie ma też ustawy pra
sowej, która określałaby zakres wolności prasy i wskazywała sposoby jej ochrony. 
Koronną zasadą brytyjskiej doktryny prawnej jest natomiast założenie, że każdy 
obywatel ma swobodę działania we wszystkim, co nie jest ograniczone prawem, 
a ograniczenia, obejmujące także wolność wypowiedzi, zawarte są zarówno w pra
wie statutowym, jak i powszechnym6. Do ustaw regulujących zawartość publikacji 
należą m.in.: Official Secrets Act z 1911 roku, zabraniający, pod groźbą sankcji 
prawnych, publikowania tajnych informacji, które zagrażałyby interesowi pań
stwa i narodu; Children's and Young Person ’s Act z 1933 i Obscene Publicatons 
Act z 1955 roku, zobowiązujące dziennikarzy do niepublikowania treści, które 
mogłyby zaszkodzić psychicznemu i moralnemu rozwojowi najmłodszych od
biorców; Administration of Justice Act z 1960 roku, który przestrzega m.in. przed 
ferowaniem wyroków sądowych; Defamation Act z 1952 roku, chroniący przed 
zniesławieniem; Prevention of Terrorism Act z 1989 roku, obligujący media do 
przekazania wszystkich informacji, które byłyby pomocne w walce z terrory
zmem7 . Specyficzna sytuacja prawna prasy brytyjskiej wynika także z faktu, że 
prawo brytyjskie w dużej mierze oparte jest na precedensach i prawie zwyczajo
wym. Dodatkowym czynnikiem składającym się na ten wyjątkowo skompliko
wany system prawny jest odmienność regulacji prawnych w poszczególnych czę
ściach Zjednoczonego Królestwa.
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Współczesny rynek mediów brytyjskich funkcjonuje pomimo to sprawnie, 
a w dużej mierze zawdzięcza to wysokiej kulturze politycznej i mechanizmom 
samoregulacji. Samoregulacja w sferze mediów polega na wypracowaniu takich 
reguł działania, przez wszystkie środowiska zawiązane i zainteresowane mediami, 
które nie naruszałyby fundamentalnej zasady wolności wypowiedzi, a jednocze
śnie chroniłyby interesy dziennikarzy, wydawców, właścicieli, odbiorców, rekla- 
modawców, by wymienić najważniejszych. Takie funkcje, regulowania działal
ności mediów w wymiarze etycznym, bez udziału władzy, powierzone zostały 
m.in. powołanej do życia w 1953 roku Radzie Prasowej (The Press Council), któ
ra została zastąpiona w 1991 roku przez Komisję Zażaleń Prasowych (Press Com- 
plaints Commission), czy ich odpowiednikom dla radia i telewizji. Podobną rolę 
spełnia też kodeks etyki dziennikarskiej, opracowany przez Brytyjskie Narodowe 
Stowarzyszenie Dziennikarzy (British National Union of Joumalists)8.

’ Zobacz szerzej: J. Adamowski: op.cit., s. 47-50.
9 Fleet Street, ulica sąsiadująca z katedrą św. Pawła w centrum Londynu, wokół której groma

dzili się dawniej wszyscy poszukujący informacji, na wiele lat stała się siedzibą redakcji i drukami 
gazet brytyjskich, aż do 1986 roku, kiedy to R. Murdoch jako pierwszy przeniósł redakcje swoich 
tytułów do nowoczesnego centrum wydawniczego w Wapping. Przeprowadzce towarzyszyły pro
testy i strajki drukarzy, wspieranych przez dziennikarzy. Murdoch jednak się nie ugiął, a inni wła
ściciele gazet poszli w jego ślady.

10 Wszystkie podawane w tekście informacje dotyczące nakładów gazet i czasopism pochodzą 
z: F. Balie: op.cit., s. 348-352.

11 Por. R. Bartoszcze: op.cit.', F. Balie: op.cit.; J. Adamowski: op.cit.

Współczesny rynek prasy brytyjskiej

Dzienniki ogólnokrajowe

Wielka Brytania jest krajem o bogatym i zróżnicowanym rynku medialnym. 
Prasa, radio i telewizja rozwijały się tam w sposób ciągły, ewolucyjny, bez przerw 
i dziejowych zawirowań, co nie oznacza, że było to wyłącznie pasmo sukcesów. 
Brytyjskie tytuły prasowe należą do najstarszych w Europie. Najbardziej znane 
i prestiżowe gazety ukazują się w Londynie, choć od 1986 roku nie jest to już 
słynna Fleet Street, ale portowe przedmieścia stolicy - Wapping9. Współczesny 
rynek prasowy w Wielkiej Brytanii to około 100 dzienników, ponad 1300 tygo
dników i prawie 8000 czasopism, wśród których 70% to magazyny specjalistycz
ne. W ostatnich latach to właśnie ta ostatnia kategoria charakteryzuje się największą 
dynamiką rozwoju - w okresie od 1983 do 1998 roku liczba tytułów wyspecjali
zowanych magazynów wzrosła aż o 50%. Równie szybko rozwija się rynek prasy 
darmowej, wśród której dominują tygodniki. Liczbę tytułów tej prasy szacuje się 
na około 800, a ich łączny nakład w połowie lat dziewięćdziesiątych wynosił około 
33 milionów egzemplarzy10.

Brytyjskie gazety codzienne, dla przejrzystości analizy, zwykle klasyfikuje 
się do trzech podstawowych kategoriach11.
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a. Prasa prestiżowa, do której zalicza się pięć tytułów:
- „The Times”, ukazuje się od 1785 roku (przez pierwsze trzy lata jako „The 

Daily Universal Register”) i jest najstarszą ogólnokrajową gazetą codzienną. 
Niezależny, choć konserwatywny w swych poglądach, należy do czołówki opi
niotwórczych gazet świata. Nakład około 750 tys. egzemplarzy.

- „The Guardian”, wydawany od 1821 roku, początkowo jako „Manchester 
Guardian” (nazwę zmienił w 1959 roku, kiedy przeniósł się do Londynu), jest 
jedynym regionalnym dziennikiem brytyjskim, któremu udało się przekształcić 
w gazetę ogólnokrajową. Jest poważną gazetą o liberalnej orientacji i niewielkim 
nakładzie, około 400 tys. egzemplarzy.

- „The Daily Telegraph”, najbardziej konserwatywny i zachowawczy dziennik 
brytyjski. Ukazuje się od 1855 roku i zaliczany jest dzisiaj do gazet opiniotwór
czych, wśród których wyróżnia się wysokim nakładem - ponad 1 min egzemplarzy.

- „The Financial Times”, poważny, ekonomiczny dziennik ukazujący się od 
1888 roku. Należy do ścisłej czołówki gazet tego typu w Europie. Wśród jego 
czytelników dominują ludzie biznesu i finansiści. Część - 380 tys. - nakładu jest 
sprzedawana poza Wielką Brytanią.

- „The Independent”, najmłodszy wśród prestiżowych dzienników tytuł, uka
zuje się od 1986 roku. Ma opinię gazety, której poglądy plasują się w centrum 
sceny politycznej, a przez niektórych uznawany jest za najbardziej obiektywny 
dziennik. Ma najniższy wśród gazet opiniotwórczych nakład, niewiele ponad 220 
tys. egzemplarzy.

b. Midmarket papers12

12 To kategoria, dla której trudno znaleźć właściwy polski odpowiednik. Zalicza się do niej 
gazety popularne, ale nie sensacyjne.

- „Daily Mail”, ukazuje się od 1896 roku, początkowo jako gazeta sensacyjna. 
Jej nakład wynosi około 2 340 000 egzemplarzy.

- „Daily Express”, wydawana od 1900 roku, przez wiele lat miał największe 
nakłady. Utracił swą pozycję na rzecz „Daily Mail”. Obecnie dziennik ukazuje się 
w nakładzie około 1 100 000 egzemplarzy.

c. Prasa sensacyjna
- „Daily Mirror”, najstarsza gazeta w tej grupie, ukazuje się od 1903 roku. 

Nakład około 2 300 000 egzemplarzy.
- „The Sun”, wydawany od 1964 roku, gazetą sensacyjną stał się po 1969 

roku, kiedy przejął go końcem R. Murdocha. Ma najwyższy wśród dzienników 
nakład, blisko 3 700 000 egzemplarzy.

- „Daily Star”, najmłodszy tytuł na rynku dzienników sensacyjnych, ukazuje 
się od 1978 roku. Ma też stosunkowo niski nakład, niewiele ponad pół miliona 
egzemplarzy.

Prasa popularna, w odróżnieniu od prestiżowej, skierowana jest do mniej wy
magających i wykształconych czytelników. Skupia swoją uwagę na wydarzeniach 
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krajowych, szczególnie tych o posmaku sensacji, mniej eksponując wiadomości 
ze świata. Posługuje się potocznym językiem, chętnie korzysta z modnych słów 
i nowych wyrażeń, wypełniona jest wielkimi, krzykliwymi nagłówkami i tytuła
mi oraz przyciągającymi wzrok ilustracjami i fotografiami. Gazety popularne uka
zują się w mniejszym formacie (tzw. tabloid) niż prasa prestiżowa (tzw. broad- 
shits size) i mają znacznie większe nakłady. Ta ostatnia kwestia związana jest ze 
sposobem finansowania obu typów prasy - popularna czerpie dochody przede 
wszystkim ze sprzedaży egzemplarzy gazet, podczas gdy prestiżowa utrzymuje 
się głównie z reklamy13. Łączny nakład dzienników o zasięgu krajowym w Wiel
kiej Brytanii wynosi około 13 min egzemplarzy, w tym na prasę prestiżową przy
pada 2,8 min, a na popularną prawie 10 min egzemplarzy (gazety sensacyjne - 
6,5 min, midmarket papers - 3,4 min).

13 W przypadku gazet popularnych reklama stanowi zaledwie 30% ich dochodu, stąd też nie
ustannie dążą one do podniesienia swych nakładów i sprzedaży, poszukując sensacji, a czasem 
nawet wymyślając je. Por. R. Bartoszcze: op.cit., s. 109.

14 F. Balie: op.cit., s. 352.

Dużą popularnością w Wielkiej Brytanii cieszą się również dzienniki regio
nalne. Wśród dorosłych Brytyjczyków 90% deklaruje, że regularnie czyta jedną 
gazetę regionalną lub lokalną14. Do najważniejszych tytułów w obrębie tej grupy 
należą:

- w Anglii: „Yorkshire Post” (Leeds), „Northen Echo” (Darlington), „Eastem 
Daily Press” (Norwich), osiągające nakłady od 80 do 100 tys. egzemplarzy, oraz 
londyńska popołudniówka „Evening Standard” o nakładzie 450 tys. egzemplarzy;

- w Walii: „Western Mail” i „South Wales Echo”(Cardiff), „South Wales Argus” 
(Newport), o nakładach od 30 do 80 tys. egzemplarzy;

- w Szkocji: „The Scotsman” (Edynburg), „Herald” (Glasgow), które mają 
najwyższe wśród regionalnych prestiżowych dzienników nakłady, dochodzące 
do 120 tys. egzemplarzy;

- w Irlandii Północnej: „Ulster News Letter”,, Jrish News”, poranne dzienniki 
o nakładzie 40 tys. egzemplarzy, oraz popołudniówka „Belfast Telegraph” w na
kładzie 140 tys. egzemplarzy.

Czasopisma

Na rynku brytyjskim, jak wspomniano wyżej, ukazuje się blisko 8000 czaso
pism, w tym 1300 tygodników, o bardzo różnorodnej tematyce i przeznaczonych 
dla zróżnicowanych grup odbiorców. Wśród nich na uwagę zasługują trzy grupy 
czasopism, cieszące się największą popularnością.

a. Tygodniki opiniotwórcze
- „The Economist”, ukazuje się od 1843 roku i jest najważniejszym tygodni

kiem opinii w Wielkiej Brytanii. Obok profesjonalnych i bardzo rzetelnych analiz 
i raportów ekonomicznych, dostarcza też pełnych i wiarygodnych informacji 
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o wydarzeniach życia politycznego, społecznego i w mniejszym zakresie kultu
ralnego, zarówno z kraju, jak i ze świata. Wydawany jest w nakładzie około pół 
miliona egzemplarzy, z czego część rozprowadzana jest poza Wielką Brytanią.

- „The Spectator”, wydawany od 1828 roku, należy do grupy najstarszych 
tytułów na rynku brytyjskim. Podejmuje poważne tematy społeczne i polityczne, 
ale jednocześnie dużo miejsca poświęca literaturze i wydarzeniom artystycznym. 
Wyraźnie widoczna jest konserwatywna orientacja pisma. Rozchodzi się w nie
wielkim - 30 tys. - nakładzie.

- „The New Statesman”, pojawił się na rynku prasowym w 1913 roku. Pod 
względem nakładu i poruszanej problematyki jest zbliżony do poprzedniego, ale 
różni się orientacją - plasuje się na lewo od centrum sceny politycznej.

Do grupy tygodników opiniotwórczych należą ponadto:
- pisma satyryczne: „Private Eye” i „Punch”, podejmujące często poważne 

sprawy społeczne i polityczne;
- popularnonaukowe: „New Scientist”, prezentujący szerokiemu kręgu czy

telników aktualności ze świata nauki i techniki;
- gospodarcze: „Financial Weekly”, „Investors Chronicie”, dla zainteresowa

nych inwestycjami i biznesem
- oraz tygodnik „European”, założony przez R. Maxwella w 1990 roku w celu 

propagowania idei integracji europejskiej.

b. Magazyny dla kobiet
Zajmują ważne miejsce na rynku czasopism, choć ich nakłady nie osiągają tak 

dużych rozmiarów jak w innych krajach. Do najbardziej poczytnych należą: 
„Woman’s Weekly”, „Woman’s Own”, „Woman & Home”, osiągające nakłady 
od 500 tys. do 800 tys. egzemplarzy oraz brytyjskie edycje zagranicznych czaso
pism dla kobiet - „Prima”, „Best”, „Bella”, „Hello”, których nakłady wynoszą po 
około 500 tys. egzemplarzy.

c. Tygodniki radiowe i telewizyjne
Do tej grupy czasopism zalicza się: „Radio Times”, omawiający program BBC, 

o nakładzie 1,4 min egzemplarzy; „TV Times”, prezentujący program stacji ko
mercyjnych, wydawany w nakładzie 800 tys. egzemplarzy; „What’s on TV”, któ
ry osiąga najwyższy nakład 1,7 min egzemplarzy.

Spośród pozostałych tytułów czasopism na uwagę zasługuje miesięcznik 
„Reader’s Digest”, który osiąga bardzo wysokie nakłady (1,6 min egzemplarzy), 
porównywalne jedynie z tygodnikami omawiającymi programy telewizyjne. Jego 
specjalnością są zagadnienia z zakresu human interest, czyli szerokie spektrum 
zagadnień związanych z codziennym życiem.

Gazety niedzielne

Gazety niedzielne zajmują silną pozycję na brytyjskim rynku prasowym, de
cydującą o jego specyfice. Jedną z konsekwencji olbrzymiej popularności tego 
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typu wydawnictw jest brak typowych magazynów społeczno-politycznych i in
formacyjnych. Do najważniejszych tytułów w tej grupie należą:

- „Sunday Times”, ukazujący się od 1822 roku, o nakładzie blisko 1,4 min 
egzemplarzy.

- „Sunday Telegraph”, wychodzący od 1961 roku, obecnie w nakładzie nie
co ponad 800 tys. egzemplarzy.

- „The Independent”, na rynku prasowym pojawiła się dopiero w 1990 roku 
i ma najniższy w tej grupie nakład 250 tys. egzemplarzy.

- „The Observer”, najstarsza z gazet niedzielnych, założona w 1791 roku, 
ukazuje się w nakładzie 400 tys. egzemplarzy.

Wymienione tytuły zalicza się do kategorii prasy opiniotwórczej, prestiżowej. 
Gazety niedzielne, choć powiązane z dziennikami poprzez strukturę wydawniczą 
i własnościową, mają odrębne redakcje i profile. Ich zawartość stanowi niejako 
podsumowanie wydarzeń minionego tygodnia, stąd też znacznie więcej miejsca 
poświęcają na komentarze, publicystykę i analizy. Ponieważ są to gazety „na nie
dzielę”, czytelnik znajdzie w nich także rozrywkę.

- „Mail on Sunday”, powstała w 1982 roku, wydawana w nakładzie 2,3 min 
egzemplarzy.

- „Sunday Express”, ukazuje się od 1918 roku, obecnie w nakładzie około 1 min 
egzemplarzy.

Oba tytuły zaliczane są do kategorii midmarket papers.
- „News of the World”, założona w 1843 roku, od początku miała wysokie 

nakłady, dziś sięgające 4,3 min egzemplarzy.
- „People”, wydawana od 1881 roku, obecnie w nakładzie blisko 1,7 min 

egzemplarzy.
- „Sunday Mirror”, ukazuje się od 1963 roku, w nakładzie prawie 2 min 

egzemplarzy.
Powyższe gazety niedzielne reprezentują kategorię prasy sensacyjnej, w któ

rej jest jeszcze więcej skandali, plotek i rozrywki niż w popularnych dziennikach.

Wielka Brytania należy do państw o wysokim stopniu koncentracji prasy. 
Proces ten, któremu sprzyjało zarówno ustawodawstwo brytyjskie, jak i polityka 
kolejnych rządów, postępował powoli, stopniowo, doprowadzając do sytuacji, 
w której blisko 60% nakładu dzienników i ponad 60% nakładu gazet niedziel
nych jest obecnie kontrolowane przez dwa największe koncerny: News Interna
tional pic i Mirror Group pic15. Efektem koncentracji są między innymi częste 
zmiany właścicieli poszczególnych tytułów, ostra walka o czytelników16 i niepo
wodzenia nowych inicjatyw wydawniczych. Do grupy największych koncernów 
medialnych w Wielkiej Brytanii należą17:

15 G. Doyle, Deregulierung fur den Multimediamarkt, „Media Perspektiven”, 1996, no 3.
16 Rywalizacja o czytelników w Wielkiej Brytanii doprowadziła w latach 1993-1995 do wojny ceno

wej między wydawcami. R. Murdoch obniżył ceny swoich gazet do poziomu poniżej kosztów produkcji.
17 Dane o koncernach prasowych: F. Balie: op.cit., s. 354; zobacz też: R. Bartoszcze: op.cit., 

s. 107-111.
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- News International pic - należy do Ruperta Murdocha, Australijczyka z ame
rykańskim obywatelstwem, który na rynku brytyjskim wydaje zarówno gazety 
prestiżowe („The Times”, „Sunday Times”), jak i sensacyjne („The Sun”, „News 
of the World”), a także cieszące się dużym powodzeniem magazyny („TV Hits”, 
„Inside Soap”, „Shoppers Friend”). Przedsiębiorstwo Murdocha często określa 
się mianem ponadnarodowego koncernu medialnego, jako że ma udziały za
równo w tradycyjnych, jak i nowych mediach w wielu krajach na różnych kon
tynentach18. W Wielkiej Brytanii News International ma także udziały w tele
wizji satelitarnej BSkyB oraz radiu Sky Radio, a także holdingu Reutera i wy
dawnictwie Pearsona. Obecnie koncern inwestuje w telewizję cyfrową i telewizję 
płatną.

- Mirror Group pic - po śmierci Roberta Maxwella przejęty przez kilka ban
ków i kierowany obecnie przez Johna Allwooda, jest między innymi wydawcą 
„Daily Mirror”, „Sunday Mirror”, „The People” oraz udziałowcem „The Inde
pendent”, „Sunday Independent” oraz Scotish TV.

- Associated Newspapers - właściciel między innymi „Daily Mail”, „Mail on 
Sunday” oraz londyńskiej popołudniówki „Evening Standard”. Ma także udziały 
w lokalnych stacjach telewizyjnych.

- Pearson - wydawca ogólnokrajowego dziennika „Financial Times”. Ma po
łowę udziałów w tygodniku „The Economist”. Inwestuje również w stacje telewi
zyjne (m.in. BSkyB, Channel 5) oraz wydawnictwa.

- United News Media - właściciel „Daily Express”, „Sunday Express” i „Daily 
Star”. Wydaje też ponad sto tytułów prasy lokalnej.

- The Telegraph pic - kontrolowany przez kanadyjskiego biznesmena Con
rada Blacka, wydaje „The Daily Telegraph” i „Sunday Telegraph”.

18 O innych przedsięwzięciach R. Murdocha zobacz: B. Ociepka: Komunikowanie międzynaro
dowe, Wyd. ASTRUM, Wrocław 2002, s. 123-125.

Telewizja w Wielkiej Brytanii

Wielka Brytania jest krajem, który jako pierwszy w Europie, a drugi na świe
cie rozpoczął nadawanie programów telewizyjnych. Historia telewizji brytyjskiej 
jest nierozerwalnie związana z historią BBC - British Broadcasting Corporation, 
korporacji publicznej, działającej od 1927 roku. Jej poprzedniczką była powoła
na do życia w 1922 roku British Broadcasting Company, prywatna spółka, zajmu
jąca się przede wszystkim produkcją i sprzedażą radioodbiorników, a niejako przy 
okazji nadająca też program radiowy. Całokształt działalności BBC regulują dwa 
dokumenty: Karta Królewska (Royal Charter) - przywilej do nadawania pro
gramów radiowych i telewizyjnych na obszarze Wielkiej Brytanii oraz Licencja 
i Porozumienie (Licence and Agreement), określająca warunki prowadzonych przez 
korporację operacji, przyznawana obecnie przez Ministerstwo Kultury, Mediów 
i Sportu. Karta Królewska odnawiana jest w kilkunastoletnim cyklu, który można 
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przyjąć za naturalną metodę periodyzacji rozwoju telewizji publicznej w Wiel
kiej Brytanii19.

” Podobną periodyzację przedstawił J. Blumler: British Television (w:) H. Newcomb (red.): 
Encyclopaedia of Television, Frank Derbom, New York 1996, cyt. za: B. Franklin (red.): British 
television policy: a reader, Routledge, London 2001, s. 7-11.

20 B. Franklin, op.cit., s. 19-20.
21 Constitution (w:) BBC Annual Report and Accounts 1990/91, BBC, London 1992, s. 99.
22 O początkach telewizji w Wielkiej Brytanii zobacz: R. Bartoszcze, L. Słupek: Telewizja - 

dobro kultury czy element rynku. Transformacja telewizji publicznych w krajach Unii Europejskiej, 
Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2001, rozdz. 1.

23 Informacje o regulacjach zawartych w kolejnych Kartach Królewskich pochodzą z: The Charters 
°f the BBC 1927-1986 (w:) BBC Annual Report, op.cit., s. 101.

Pierwsza karta została przyznana BBC w 1927 roku, na okres dziesięciu lat. 
Zgodnie z jej postanowieniami, BBC stała się korporacją publiczną i uzyskała 
monopol na nadawanie programów radiowych. W tym pierwszym okresie jej ist
nienia sformułowane zostały podstawowe cele i wypracowano koronne zasady, 
na których do dziś opiera się działalność korporacji. Ich autorem był John Reith, 
legendarny już dziś, pierwszy dyrektor generalny BBC, pełniący tę funkcję w la
tach 1927-1938. Zgodnie z jego koncepcją służby publicznej, BBC powinna być 
instytucją niekomercyjną (nie działa dla zysku), powszechną (w sensie ogólno
krajowego zasięgu), niezależną od rządu, grup interesu i nacisków politycznych 
(taką pozycję miał jej zapewnić monopol) oraz nadawać programy o wysokiej 
jakości i standardach (dzięki stosownym ścisłym regulacjom). Reith za najważ
niejsze cele uznał informowanie i edukowanie, dostarczanie rozrywki w tej hie
rarchii znalazło się na końcu. Wielką zasługą pierwszego dyrektora było wpro
wadzenie i rygorystyczne przestrzeganie wysokich standardów etycznych i zasa
dy politycznej bezstronności w działalności programowej BBC20. Wierność tym 
zasadom pozwoliła korporacji zbudować sobie opinię wiarygodnego, rzetelnego 
i niezależnego źródła informacji. Karta z 1927 roku zobowiązywała korporację 
ponadto do działania na rzecz wzmacniania tożsamości narodowej, integracji i kształ
towania poczucia wspólnoty. Zgodnie z jej zapisami głównym źródłem finanso
wania BBC jest opłata abonamentowa21.

Drugą kartę BBC, zgodnie z zapowiedzią, otrzymała w 1937 roku, a do jej 
najważniejszych postanowień należało przyznanie korporacji wyłączności na nada
wanie programów telewizyjnych. Do wybuchu II wojny światowej programy te 
emitowane były w niewielkim wymiarze godzin (początkowo dwie godziny ty
godniowo) i docierały do wąskiego grona odbiorców, wyposażonych w bardzo 
drogie wówczas odbiorniki telewizyjne22. Nie dziwi zatem fakt, że telewizja w tym 
czasie traktowana była jedynie jako uzupełnienie działalności radiowej i funkcjo
nowała na podstawie tych samych, przeniesionych wprost mechanicznie, struktur 
organizacyjno-finansowych. W karcie z 1937 roku znalazł się też zapis legalizu
jący istniejący w ramach BBC od 1932 roku serwis radiowy dla kolonii i teryto
riów zamorskich23.

Kolejna, trzecia karta przyjęta została wkrótce po zakończeniu II wojny świa
towej, w 1947 roku. Jej przygotowanie poprzedzone zostało opracowaniem rzą
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dowego dokumentu w sprawie polityki radiowo-telewizyjnej. Karta, zgodnie z re
komendacjami rządu, utrzymała monopol BBC na emisję programów, wzbogaco
nych w czasie trwania wojny o radiowe programy w językach obcych dla zagra
nicy. Działalność telewizyjna BBC, zawieszona w czasie wojny, wznowiona została 
w 1946 roku. Do wzrostu prestiżu i znaczenia korporacji przyczyniły się niewątpli
wie transmisja z koronacji Elżbiety II (1952) czy nadanie pierwszych telewizyj
nych życzeń królowej z okazji świąt Bożego Narodzenia w 1957 roku. Tego typu 
relacje telewizyjne uświadomiły Brytyjczykom potencjał i siłę oddziaływania tego 
nowego środka przekazu, który zwykle traktowany był jako medium mniej ważne 
i mniej poważne niż radio, służące przede wszystkim rozrywce.

Przełomowym momentem w historii brytyjskiej telewizji było ogłoszenie 
w 1952 roku czwartej karty, która znosiła monopol BBC na emisję programów. 
W przyjętej wówczas licencji określone zostały warunki prowadzenia działalno
ści telewizyjnej przez Independent Television (ITV), komercyjnie finansowaną 
telewizję, powołaną do życia w 1954 roku, nazywaną też Channel 3. Pojawienie 
się nowego nadawcy na rynku brytyjskim otwiera etap konkurencji, która w pierw
szych latach spowodowała przede wszystkim poważny spadek widowni BBC. 
Konkurencja ma jednak i dobre strony, zmusza do wysiłku i nieustannej pracy 
nad uatrakcyjnieniem oferty. ITV nadawała programy lekkie, popularne, z dużą 
ilością rozrywki, była mniej oficjalna i przyjazna przeciętnemu odbiorcy. Na jej 
tle oferta BBC raziła swoim arystokratycznym stylem, pełnym powagi i ceremo- 
nialności. ITV przemawiała językiem zwykłych ludzi, podczas gdy w BBC wy
magano literackiej angielszczyzny, najlepiej z oksfordzkim akcentem, wolnej od 
potocznych sformułowań i wulgaryzmów. Sytuacja zmusiła korporacje do mo
dernizacji i wprowadzenia nowych gatunków programowych. Jej ówczesny dy
rektor generalny sir Hugh Green zwykł mawiać, że BBC trzeba przewietrzyć, 
a prowadzona przez niego polityka wprowadzania innowacji przeszła do historii 
BBC pod nazwą „otwierania drzwi i okien”.

Piąta karta została przyjęta w 1964 roku, po ogłoszeniu raportu Komitetu 
Pilkingtona (1962), powołanego przez rząd do oceny sytuacji działania BBC 
w warunkach konkurencji. Szczególny niepokój budziły różnice w dochodach 
korporacji i ITV, której reklama przynosiła olbrzymie zyski, znacznie przewyż
szające budżet BBC. Raport rządowy pozytywnie ocenił działalność telewizji pu
blicznej, natomiast w odniesieniu do komercyjnej - postawił wiele zarzutów. Wska
zywano między innymi na nadmiar sensacji i przemocy w programach oraz zbyt 
małą efektywność IB A - Independent Broadcasting Authority, organu nadzorują
cego ITV, w zakresie działalności programowej i reklamowej. W odniesieniu do 
BBC nowa karta obligowała korporację do przekazania regionalnym oddziałom 
BBC dla Szkocji i Walii prawa do decydowania o zawartości programów, prze
znaczonych dla odbiorców w tym regionie. W 1962 roku BBC uzyskała zezwole
nie na uruchomienie drugiego programu telewizyjnego - BBC 2. Dekada lat sześć
dziesiątych zapisała się w historii telewizji brytyjskiej jako okres stabilizacji i roz
kwitu. BBC nadal mobilizowała swoje zasoby do przygotowania coraz bardziej 
urozmaiconej i atrakcyjnej oferty, wprowadzając nowe programy o dużej dozie 
realizmu i krytycyzmu, podejmujące tematy trudne, drażliwe, prowokujące do 
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myślenia. Pomimo to w latach siedemdziesiątych pojawiały się głosy krytyczne, 
zarówno pod adresem telewizji publicznej, jak i komercyjnej. Zarzucano im 
nieliczenie się z potrzebami odbiorców, obniżanie standardów etycznych, brak 
szacunku dla autorytetów, odejście od zasad bezstronności i neutralności w rela
cjonowaniu bieżącej polityki rządu24. Przyczyny tych negatywnych zjawisk upa
trywano w fakcie, że pozycja telewizji stała się dominująca, a nadawcy poczuli 
się zbyt pewnie. Domagano się bardziej skutecznych mechanizmów kontroli za
wartości programów i wzywano nadawców do większej odpowiedzialności za ich 
działalność programową. Pod wpływem tej publicznej debaty w BBC utworzono 
Społeczną Sekcję Programową, która miała zapewnić mniejszościom etnicznym 
i społecznościom lokalnym wpływ na przygotowywane dla nich programy. W 1982 
roku na rynku brytyjskim pojawił się też nowy kanał telewizyjny - Channel 4, 
któremu powierzono nadawanie programów misyjnych, ale finansowanych z re
klam, które były sprzedawane za pośrednictwem ITV.

24 A. Smith: Television and the Political Life: Studies in Six European Countries, MacMillan, 
London 1979, s. 17.

Kolejna karta została przyznana BBC w 1986 roku. Miała ona zdecydować 
m.in. o sposobach finansowania BBC. Coraz częściej pojawiały się bowiem głosy 
o konieczności zlikwidowania abonamentu i wprowadzenia do BBC reklamy. Kwe
stie te rozpatrywał powołany w 1985 roku Komitet Peacocka. Ostatecznie jednak 
zdecydowano się utrzymać dotychczasowy system finansowania. Wiele z suge
stii zawartych w raporcie, dotyczących choćby wprowadzenia rynkowych metod 
do zarządzania BBC, zostało później wykorzystanych przez korporację. Najwięk
szym sukcesem okazał się system Producer Choice, wprowadzony w 1993 roku. 
Pozwalał on BBC na realizację programów u producentów niezależnych, pod 
warunkiem jednak, że zagwarantowana będzie wysoka jakość programu i niższe 
niż w korporacji koszty produkcji. W rezultacie wprowadzenia systemu udało się 
wyłączyć część nierentownej infrastruktury, zredukować personel i znacznie ob
niżyć koszty, dzięki czemu wzrosła też efektywność finansowa BBC.

Obecnie obowiązująca karta ogłoszona została w 1996 roku. Utrzymuje ona 
publiczny charakter korporacji i abonament jako jej główne źródło dochodu. 
Zobowiązuje jednocześnie BBC do wdrażania nowych technologii komunikacyj
nych, w tym także przekazu cyfrowego. Wyłączenie emisji analogowych będzie 
mogło jednak nastąpić dopiero po upowszechnieniu odbiorników przystosowa
nych do odbioru cyfrowego, co - jak przewidują analitycy - będzie możliwe po 
2010 roku. Dodatkowo BBC została zobligowana do poszukiwania nowych źródeł 
finansowania i zwiększenia swojej aktywności rynkowej. Uzyskane dochody mają 
być przeznaczone na działalność programową. Bardzo duży nacisk kładzie się na 
konieczność prowadzenia odrębnej księgowości dla działalności publicznej i ko
mercyjnej, by uniknąć niebezpieczeństwa zaangażowania dochodów z abona
mentu w przedsięwzięcia rynkowe. Wypełniając nałożone przez kartę obowiązki, 
BBC powołała do życia dwie nowe struktury: BBC Worldwide i BBC Resources. 
Pierwsza z nich zajmuje się m.in. sprzedażą programów i zasobów intelektual
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nych BBC za granicą, uruchamianiem i inwestowaniem w kanały telewizyjne, 
wydawaniem i dystrybucją książek, magazynów, kaset wideo, płyt CD-ROM i DVD, 
kursów językowych, przedsięwzięciami w dziedzinie multimediów i Intemetu25. 
Celem jej działalności jest także umocnienie pozycji BBC na światowym rynku 
telewizyjnym. Druga z wymienionych struktur (obecnie wraz z BBC Broadcast 
i BBC Technologies tworzy BBC Ventures Group) dostarcza m.in. komplekso
wych usług dla nadawców zewnętrznych, na zasadach handlowych, w zakresie 
nadawania, projektowania, postprodukcji, efektów specjalnych oraz udostępnia 
studia nagraniowe26. Rozwiązania wprowadzane przez BBC w ostatnich latach są 
wyrazem nowej strategii rozwoju korporacji, która zakłada powiązanie działal
ności komercyjnej ze służbą publiczną. Rynkowa aktywność BBC ma dostarczyć 
dodatkowych dochodów zarówno na produkcję coraz większej liczby dobrych 
programów, jak i na uruchamianie nowych kanałów telewizyjnych. To z kolei, 
jak przekonują autorzy nowej strategii, znacznie zwiększy i uatrakcyjni ofertę 
BBC, co będzie korzystne dla wszystkich płatników abonamentu i być może prze
kona ich do utrzymania publicznego charakteru korporacji i abonamentu.

25 Szerzej o działalności BBC Worldwide i innych rynkowych przedsięwzięciach BBC zobacz: 
bbc.worldwide.com; R. Bartoszcze, L. Słupek: op.cit., s. 107-110, oraz Ciotka Beeb ma wiele twa
rzy, „Gazeta Wyborcza”, 7 października 2002, s. 26-27.

26 www.bbcventuresgroup.com.

Działalność rynkowych podmiotów w strukturze BBC to dzisiaj istotny, ale 
nie najważniejszy obszar aktywności korporacji. BBC jest przede wszystkim bo
wiem nadawcą programów radiowych i telewizyjnych. W ramach usługi powszech
nej obywatele Wielkiej Brytanii mogą dziś korzystać z:

a. kanałów telewizyjnych o zasięgu ogólnokrajowym:
- tradycyjnych, uniwersalnych programów BBC1 i BBC2, nadawanych ana

logowo, drogą naziemną, ale dostępnych też na platformie cyfrowej;
- kanałów tematycznych, nadawanych cyfrowo, dostępnych w sieciach ka

blowych oraz naziemnej drodze cyfrowej:
• BBC News 24 - całodobowy kanał informacyjny;
• BBC Parliament - transmisja obrad parlamentu na żywo;
• BBCBeebies - jego docelową grupą odbiorców są dzieci poniżej 5 lat;
• CBBC - przeznaczony również dla dzieci, ale w wieku 5-12 lat;
• BBC Four - wysoka kultura: sztuka, muzyka, osiągnięcia światowego kina;
• BBC3 - dla młodych ludzi, w wieku 25-34 lat;
b. programów radiowych o zasięgu ogólnokrajowym:
- tradycyjne programy emitowane w systemie analogowym i cyfrowym: Radio 

1,2,3,4 oraz 5 Life',
- BBC Asian Network - dla mniejszości azjatyckiej w Wielkiej Brytanii;
- BBC lXtra - dla czarnoskórej społeczności brytyjskiej;
- Radio 6 Musie - muzyka rockowa i kultura popularna;
- Radio 7 - rozrywka, słuchowiska, powieści w odcinkach plus audycje na 

żywo z udziałem dzieci;

bbc.worldwide.com
http://www.bbcventuresgroup.com
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c. programów radiowych i telewizyjnych o zasięgu regionalnym i lokalnym, 
nadawanych dla odbiorców w Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii Północnej;

d. usług interaktywnych oferowanych przez BBCi, dostępnych zarówno w In
ternecie, jak i na platformie cyfrowej.

BBC ma w swojej ofercie także kilkanaście kanałów płatnych, uruchomionych 
przez BBC Worldwide samodzielnie bądź we współpracy z firmami prywatnymi27 :

27 Źródło: www.bbc.co.uk.
21 Źródło: bbc.worldwide.com.
29 BBC World Service, www.bbc.co.uk.

- BBC World - informacyjny, produkowany przez BBC Worldwide-,
- BBC Prime - rozrywkowo-edukacyjny, produkowany przez BBC Worldwide-,
- UK Gold - oferuje najlepsze programy BBC z gatunku rozrywki, produkcja: 

BBC Worldwide i Flextech, dostępny wyłącznie w Wielkiej Brytanii;
- UK Style - popularyzuje brytyjski styl życia i sposoby spędzania wolnego 

czasu, produkcja: BBC Worldwide i Flextech, wyłącznie dla widzów brytyjskich;
- UK Horizons - serie dokumentalne i popularnonaukowe z zasobów BBC, 

produkcja i rozpowszechnianie jak wyżej;
- Animal Planet, People & Art, BBC America - programy dostępne wyłącz

nie poza Wielką Brytanią, wyprodukowane we współpracy z Discovery Commu
nications-,

- BBC Kids i BBC Canada - programy dostępne wyłącznie w Kanadzie, po- 
wstają we współpracy z Alliance Atlantis Communications;

- UKTV - program dostępny wyłącznie w Australii, produkowany we współ
pracy z Foxtel i Fremantle Media2*.

BBC jest dzisiaj nadawcą cenionym i rozpoznawalnym na całym świecie. 
Zawdzięcza to przede wszystkim programom radiowym nadawanym dla zagrani
cy przez BBC World Service - Serwis Światowy BBC. Został on uruchomiony 
w 1932 roku, początkowo jako serwis w języku angielskim dla kolonii i teryto
riów zamorskich. Programy w językach obcych zaczął nadawać w 1938, szybko 
zwiększając ich liczbę w czasie II wojny światowej. Program w języku polskim 
uruchomiony został we wrześniu 1939 roku. Obok serwisów w językach obcych 
(jest ich dzisiaj blisko 40) BBC World Service nadaje też całodobowy program 
informacyjny w języku angielskim dla całego świata. Funkcjonowanie Serwisu 
Światowego opiera się na nieco innych zasadach niż całej korporacji, ponieważ 
z jego oferty korzystają odbiorcy za granicą, nie jest on finansowany z abona
mentu, ale przez rząd brytyjski. Rząd też decyduje, w jakich językach i w jakim 
wymiarze godzin nadawane będą programy. Natomiast BBC ponosi całkowitą od
powiedzialność za operacje nadawcze i zawartość programów, w których, zgodnie 
z zasadami sformułowanymi przez J. Reitha, obowiązują te same standardy etyczne, 
dbałość o jakość, bezstronność i rzetelność. Wierność tym zasadom pozwala utrzy
mywać się BBC w czołówce największych nadawców programów radiowych dla 
zagranicy. Programy BBC World Service docierają do blisko 140 milionów od
biorców na całym świecie29.

http://www.bbc.co.uk
bbc.worldwide.com
http://www.bbc.co.uk
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Z innych form aktywności BBC na uwagę zasługuje działalność edukacyj
na, z której korporacja jest znana niemal na całym świecie. BBC English by Radio 
& TV, czyli kursy języka angielskiego, produkowane są i nadawane od 1943 roku. 
Obecnie, według szacunków BBC, korzysta z nich około 200 stacji w 70 krajach. 
Dodatkowo korporacja zajmuje się produkcją, wydawaniem i rozprowadzaniem 
materiałów uzupełniających do kursów, co stanowi od wielu lat dodatkowe źró
dło finansowania.

Od 1938 roku BBC prowadzi też nasłuch programów radiowych i telewizyj
nych, a uzyskane w ten sposób informacje, opracowane w formie biuletynu (dzi
siaj dostępne także w systemie on linę), są dodatkowym, cennym źródłem infor
macji dla dziennikarzy BBC. Korzystają z nich także politycy, placówki naukowe, 
firmy i przedsiębiorstwa. Dzisiaj BBC Monitoring Service, wspólnie z Ameryka
nami, prowadzi nasłuch w ponad stu językach, w 150 krajach.

Odpowiedzialność za funkcjonowanie BBC spoczywa w rękach 12-osobowej 
Rady Gubernatorów (Board of Governors). Jej członkowie powoływani są przez 
monarchę na okres pięciu lat, po wysłuchaniu opinii rządu. W skład Rady wchodzą 
wybitni przedstawiciele różnych sfer życia publicznego, z grona których miano
wany jest przewodniczący (obecnie Gavyn Davies), wiceprzewodniczący i gu
bernatorzy narodowi dla Walii, Szkocji i Irlandii Północnej. Rada odpowiada za 
całokształt aktywności korporacji, a szczególnie dba o to, by działalność BBC 
pozostawała w zgodzie z prawem, Kartą Królewską i regulacjami zawartymi w li
cencji, by korporacja była zarządzana zgodnie z interesem publicznym, by utrzy
mywała wysokie standardy i jakość programów oraz przestrzegała zasad uczci
wości, rzetelności, niezależności i wrażliwości. Natomiast nadzór nad codzienną 
działalnością BBC sprawuje Rada Dyrektorów (Board of Management), na czele 
z dyrektorem generalnym - obecnie funkcję tę pełni Greg Dykę.

W Wielkiej Brytanii, jak wspomniano wyżej, od 1954 roku istnieje telewizja 
niezależna - ITV (Cannel 3). W 1982 roku uruchomiony został kolejny kanał - 
Channel 4. Ich funkcjonowanie reguluje dzisiaj Broadcasting Act, ustawa z 1990 
roku. Na mocy nowego prawa powołane zostały instytucje nadzorujące działal
ność radiową (Radio Authority) i telewizyjną (Independent Televission Commis
sion - ITC), prowadzoną przez innych niż BBC nadawców. Podstawowym zada
niem ITC jest przyznawanie licencji na nadawanie programów oraz dbanie o za
chowanie reguł uczciwej rywalizacji w tym procesie. Ponadto obowiązkiem 
Komisji jest zagwarantowanie przestrzegania równie wysokich jak w odniesieniu 
do BBC standardów programowych w serwisach oferowanych przez licencjo
biorców, w tym m.in. dokładności, bezstronności, zwłaszcza w sytuacjach kontro
wersyjnych, dobrego smaku i wysokich walorów moralnych, szczególnie w pro
gramach religijnych. Zgodnie z nowymi regulacjami Channel 3 jest zorganizowa
ny na zasadzie regionalnej, co oznacza, że licencje przyznawane są wyłącznie 
lokalnym nadawcom na obszarze Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii Północnej30. 

30 W 1993 roku licencję uzyskało 17 stacji. Więcej zobacz: R. Bartoszcze: Prasa, radio i tele
wizja..., op.cit., s.130.
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Zmieniły się zasady działania Channel 4. Powołana została Channel Four Televi
sion Corporation, odpowiedzialna za dostarczanie tego programu, zdefiniowane
go jako misja publiczna. Jest więc w programach Channel 4 stosunkowo dużo 
programów informacyjnych i edukacyjnych, produkcji europejskich, prezentują
cych szeroką gamę tematów i utrzymanych na wysokim poziomie. Utworzony 
w 1997 roku Channel 5 zobowiązany został do częstego nadawania wysokiej ja
kości programów informacyjnych, prezentujących wydarzenia z kraju i ze świa- 
ta, programów edukacyjnych oraz do szczególnej dbalos'ci o mniejszości, ludzi 
niedosłyszących, głuchych, słabo widzących.

W 1982 roku na terytorium Wielkiej Brytanii rozpoczął nadawanie pierwszy 
kanał telewizji satelitarnej - Sky TV. Od tego momentu liczba programów sateli
tarnych znacznie się zwiększyła, a najwięcej dostarcza ich dzisiaj BSkyB, stacja 
kontrolowana przez R. Murdocha31. Do najpopularniejszych należą: Sky News, 
Sky One, Sky Sport, Sky Movies Plus, The Movie Channel, Sky Soap, Commedy 
Channel. Inne kanały satelitarne dostępne w Wielkiej Brytanii to m.in.: The Chil
drens Channel, MTV Europe, The Adult Channel, Asiavision.

31 BSkyB istnieje od 1990 roku, powstał po połączeniu się dwóch nadawców satelitarnych: Sky 
Television i British Satelitę Broadcasting.

32 E. Kindler-Jaworska: Rząd brytyjski koryguje program wprowadzania telewizji cyfrowej, 
»Zeszyty Europejskie”, marzec 2003, s. 48-49.

33 K. Jakubowicz: Rozliczyć publicznego, .^Zeszyty Europejskie”, lipiec-sierpień 2002, s. 30-31.

W ostatnich latach dynamicznie rozwija się w Wielkiej Brytanii telewizja cy
frowa. W 1998 roku jako pierwszy kraj w Europie uruchomiła ona naziemne sieci 
cyfrowe. Pracę rozpoczęło sześć multipleksów, w których rząd gwarantował miej
sce dla wszystkich nadawców naziemnych. Ostatnim przedsięwzięciem zrealizo
wanym w tej dziedzinie, jako wspólna inwestycja BBC, Crown Castle (operator 
sieci cyfrowych) i BSkyB, jest uruchomiona w październiku 2002 roku nowa bez
płatna platforma naziemnej telewizji cyfrowej - Freeview. W momencie startu 
oferowała ona 27 programów telewizyjnych i 11 radiowych. Dodajmy jeszcze, że 
od 2001 roku realizowany jest w Wielkiej Brytanii program „Digital Television 
Action Plan”, który ma zapewnić szybkie i sprawne przejście od emisji analogo
wej do cyfrowej w skali całego kraju. Wdrażanie tego programu oparte jest na 
ścisłej współpracy rządu i podmiotów rynkowych32.

Na koniec wspomnieć należy, że w Wielkiej Brytanii trwają przygotowania do 
poważnych zmian strukturalnych i unifikacji organów nadzorujących media i te
lekomunikację. Nowy regulator - OFCOM - ma sprawować kontrolę zarówno 
nad nadawcami komercyjnymi, jak i telewizją publiczną. W BBC już dziś poja
wiają się obawy o możliwość prywatyzacji, wprowadzenie reklam, zniesienie abo
namentu. O wszystkim zdecyduje nowy Communication Bill, który prawdopo
dobnie będzie przyjęty w ciągu najbliższych dwóch, trzech lat33. Jakoś trudno 
jednak uwierzyć, że „ciotka Beeb”, jak nazywają BBC Brytyjczycy, miałaby stra
cić to, co ją wyróżnia od innych - charakter dobrej, publicznej telewizji, a nawet 
najlepszej publicznej telewizji, jak twierdzą niektórzy, między innymi autorka.
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