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Nowe technologie cyfrowe wkraczają dziś w każdą sferę życia człowieka – od nauki i biznesu 
po zupełnie prozaiczne elementy życia codziennego. O świeżości produktów informują nas 
dziś „sprytne” (ang. smart) lodówki, podróżowanie ułatwiają aplikacje mobilne i częściowo 
autonomiczne samochody, a w pracy na każdym kroku towarzyszą nam komputery. Nie ina-
czej jest z mediami. Dotychczasowe, tradycyjne media masowe, takie jak prasa, radio czy 
telewizja, ewoluują w rozmaitych kierunkach, poddając się procesom hybrydyzacji i konwe-
rgencji. Ogromny wpływ na środowisko mediów ma też pojawienie się i rozwój globalnej 
sieci Internet, która po raz pierwszy w dziejach tak ściśle łączy ludzi z całego świata. Wobec 
tak dynamicznego i bogatego w nowe zjawiska środowiska nie wystarczy już refleksja nad 
mediami jako takimi – warto zastanowić się szczególnie nad zmianami procesów komu-
nikowania w środowisku cyfrowym. Temu celowi służyć miała tegoroczna edycja Ogólno-
polskiej Konferencji Naukowej „Studia i Perspektywy Medioznawcze 2: Media w środowisku 
cyfrowym”.
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Konferencja miała miejsce we Wrocławiu w dniach 13–14 maja 
2019 roku i została zorganizowana przez Instytut Dziennikarstwa i Komu-
nikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego, który od wielu lat pręż-
nie działa na rzecz rozwoju dyscypliny nauk o mediach w polskiej nauce. 
Podczas dwudniowych obrad uczestnicy mieli możliwość wysłuchania 
prezentacji niemal stu prelegentów z najważniejszych ośrodków akademic-
kich w Polsce, jak również licznych zagranicznych gości, między innymi 
ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Włoch czy Finlandii. Waż-
nym punktem programu konferencji była też ciekawa inicjatywa naukowa, 
organizowana przez Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecz-
nej Uniwersytetu Wrocławskiego już po raz czwarty, pod nazwą Klinika 
Dziennikarstwa.

Pierwszy dzień konferencji upłynął uczestnikom na dyskusjach o sta-
nie i perspektywach edukacji medialnej w Polsce. W dyskusji, prowadzonej 
w ramach organizowanej cyklicznie Kliniki Dziennikarstwa, wzięli udział 
czołowi polscy medioznawcy, między innymi Janusz Adamowski, Jerzy Bi-
niewicz, Michał Drożdż, Krystyna Doktorowicz, Wiesław Godzic, Iwona 
Hofman, Jerzy Jastrzębski, Stanisław Jędrzejewski, Jacek Sobczak oraz Ka-
zimierz Wolny-Zmorzyński. Tematyka edukacji medialnej i miejsca nauk 
o mediach w nauce jest dziś szczególnie ważna, zwłaszcza wobec zmian 
w ustawodawstwie dotyczącym szkolnictwa wyższego oraz upowszech-
niania się zagrożeń związanych z użytkowaniem nowych mediów. Dlatego 
dyskusje na ten temat są szczególnie aktualne i owocne.

W drugiej części pierwszego dnia wydarzenia nastąpiło oficjalne 
otwarcie konferencji, jak również dyskusja panelowa pod hasłem „Od-
biorcy, użytkownicy, twórcy – nowe oblicze odbiorcy w komunikowaniu 
masowym”. Dyskutowano o zmieniającej się roli użytkownika mediów – 
od biernego odbiorcy jednostronnie nadawanych komunikatów po aktyw-
nego ich współtwórcę. Po południu rozpoczęły się także pierwsze panele 
tematyczne, zarówno o profilu akademickim, jak i jeden panel praktycz-
ny zatytułowany „European Journalism Observatory – Media regionalne 
w dobie cyfryzacji”. W panelu tym udział wzięli dziennikarze z regional-
nego radia, prasy oraz mediów internetowych.

Podczas drugiego dnia konferencji uczestnicy mieli możliwość wyboru 
spośród wielu interesujących paneli tematycznych. Na media w środowisku 
cyfrowym spojrzano między innymi z perspektywy językowej w panelu 

„Przekaz i treść – językowe i dyskursywne aspekty cyfrowej mediamorfozy”. 
Zwrócono także uwagę na obecność, rolę i zmiany mediów tradycyjnych 
w środowisku cyfrowym, komunikowanie polityczne i publiczne w dobie 
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mediów cyfrowych, zmieniającą się rolę dziennikarstwa i dziennikarzy, 
nowe formy medialne oraz nowy wymiar komunikacji, jaki stanowią tak 
zwane nowe media.

Szczególną uwagę warto zwrócić na panel dotyczący form i metod 
komunikowania politycznego i publicznego w środowisku cyfrowym za-
tytułowany „Komunikowanie polityczne i publiczne w dobie mediów cy-
frowych”. W jego ramach uczestnicy mieli okazję zapoznać się między 
innymi z wstępnymi wynikami badań dotyczących wizerunku medialnego 
wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku na profilach twittero-
wych polskich programów informacyjnych oraz z case studies politycznych 
skandali w polskim internecie i prób zarządzania nimi przez polityków. 
Interesujące okazało się również badanie pokazujące błędy i zaniedba-
nia techniczne polskiej dyplomacji w tworzeniu komunikacji publicznej 
na podstawie kampanii, przekazującej internautom prawdę historyczną 
na temat obozów zagłady na ziemiach polskich, a także badanie dotyczące 
informowania przez miasta-powiaty swych obywateli o możliwości wzięcia 
udziału w inicjatywie budżetu obywatelskiego. Jeżeli chodzi o teoretycz-
ne rozważania nad komunikacją polityczną w mediach cyfrowych, dwoje 
prelegentów starało się odnieść obecną dynamiczną sytuację do tradycyj-
nych i współczesnych teorii propagandy, wskazując podobieństwa i różnice, 
a także przedstawiając jedno z narzędzi cyfrowej manipulacji – zjawisko 
astroturfingu. Oba te referaty wzbudziły żywą dyskusję na forum po za-
kończeniu wystąpień.

Równolegle do wspomnianych paneli tematycznych odbywał się także 
panel anglojęzyczny z udziałem zagranicznych gości oraz pracowników 
mediów. Prelegenci dyskutowali na temat różnych aspektów cyfrowej sfery 
publicznej w wymiarze lokalnym, zarówno z perspektywy teoretycznej, jak 
i od strony dziennikarzy tworzących lokalne media cyfrowe. Drugi dzień 
konferencji zakończył się panelem zamykającym, poruszającym kwestie 
filmu i filmoznawstwa w nowych warunkach mediów cyfrowych.
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