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Społeczna opinia na temat rozszerzenia Unii Europejskiej odgrywa niezwykle 
istotną rolę zarówno w negocjacjach akcesyjnych, jak i w debacie o przyszłości UE. 
Nakładają się tutaj dwie kwestie: pierwsza to akceptacja rozszerzenia Unii w pań
stwach członkowskich i w krajach kandydujących, druga - zrozumienie roli i sensu 
debaty nad przyszłością kontynentu. Każdy z krajów członkowskich dąży do za
pewnienia sobie roli we Wspólnocie. Jednocześnie bardzo trudnym zadaniem jest 
edukacja obywateli do myślenia politycznego w skali europejskiej, a nie wyłącznie 
narodowej. 

Media powinny zatem odgrywać pierwszoplanową rolę zarówno w kształto
waniu opinii społeczeństw o integracji europejskiej, jak i w budowaniu wizerun
ku krajów członkowskich i kandydujących. Jest to zadanie niezmiernie skompli
kowane, wymagające od dziennikarzy samokształcenia oraz wnikliwej obserwa
cji i analizy. Konieczna jest świadomość odpowiedzialności mediów za przebieg 
i społeczną percepcję procesów integracyjnych. 

Przekonanie o złożoności tej problematyki doprowadziło do powstania niniej
szej książki. Stanowi ona zbiór artykułów na temat roli mediów w integracji euro
pejskiej. Autorami tekstów zamieszczonych w publikacji są pracownicy naukowi 
i dziennikarze współpracujący z Instytutem Dziennikarstwa i Komunikacji Spo
łecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Część pierwsza zbioru zawiera analizy systemów medialnych wybranych kra
jów, będących członkami Unii Europejskiej: Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch, 
Niemiec, Austrii, oraz krajów kandydujących: Czech, Słowacji i Polski. Opisy
wane systemy medialne są zróżnicowane, mimo że opierają się na jednolitych 
standardach, wynikających z systemu demokratycznego. Różnice wynikają m. in. 
z odmienności rozwoju historycznego, kultury, poziomu gospodarczego. Na kształt 
szczegółowych rozwiązań mają też wpływ: poziom wykształcenia społeczeństw, 
stopień urbanizacji, podziały religijne i społeczne. 

Na drugą część książki składają się artykuły dotyczące roli opinii publicznej 
oraz środowiska medialnego, w tym głównie dziennikarzy, w kształtowaniu za
równo pro-, jak i antyunijnych postaw obywatelskich. Analizę uzupełnia omó
wienie sposobu prezentacji Unii w mediach, także w Internecie. Odrębne opra
cowania poświęcono aspektom prawnym oraz dylematom etycznym pojawiają
cym się w procesie wprowadzania społeczeństwa polskiego w ramy struktur 
europejskich. 

Praca ukazuje, jak złożone zjawiska społeczne i kulturowe towarzyszą wstę
powaniu i dostosowywaniu się do UE nowych krajów członkowskich. Przedsta
wia różne role i funkcje środków masowego komunikowania oraz dziennikarzy 
w tym procesie. 

Mamy nadzieję, że wzbudzi ona zainteresowanie nie tylko czytelników profe
sjonalnie związanych z mediami i rozszerzeniem UE. Pragnęłybyśmy, żeby sta
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nowiła cenne uzupełnienie wiedzy i materiał do dyskusji dla wszystkich osób sie
dzących ten najnowszy etap integracji kontynentalnej. 

Szczególne podziękowania składamy Konsulatowi Generalnemu Austrii w Kra
kowie za współfinansowanie wydania książki. 
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