
Grono licznie przyby ych go ci z ca ej Pol-

ski, kadra i studenci Instytutu Dzienni-

karstwa Uniwersytetu Warszawskiego wzi li 

udzia  w dorocznej konferencji zorganizowanej 

w Centrum Informatycznym UW (CIUW). Mo-

deratorem pierwszego panelu by  dziekan Wy-

dzia u Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW 

prof. dr hab. Janusz Adamowski. W tej cz ci 

spotkania, wspólnej dla wszystkich uczestników 

seminarium, w panelu pt. „Publiczno  mediów 

czy u ytkownicy mediów? Aspekty spo eczne, 

prawne i polityczne zmian w audytoriach me-

dialnych”, podj to prób  zdeÞ niowania wspó -

czesnego odbiorcy mediów.

Odpowiedzi na pytanie o to, jaka jest pu-

bliczno  mediów w epoce cyfrowej, próbowa  

znale  ks. dr hab. prof. UKSW Józef Kloch, 

który zaj  si  cz ci  audytorium publikuj c  

w sieci tre ci religijne. Ten rzadko omawiany 

temat zosta  zbadany w kontek cie aktywno ci 

diecezji i zgromadze  zakonnych w rzeczywi-

sto ci online. Prze ledzono strony internetowe 

i proÞ le na portalach spo eczno ciowych oraz 

towarzysz ce im komentarze i wypowiedzi. 

Z zaskoczeniem odkryto prawid owo  ukazu-

j c  najwi ksz  aktywno  wirtualn  w Polsce 

wschodniej, a nie – jak mo na by przypuszcza  

– w du ych o rodkach ca ego kraju.

Interesuj ca by a prelekcja prof. dr hab. Be-

aty Ociepki (UWr) która przeanalizowa a po-

j cie dyplomacji publicznej. Wskaza a na jego 

dychotomiczny charakter polegaj cy na tym, 

e dyplomaci, którzy dot d dyskretnie dzia ali 

w kuluarach, dzi  ods aniaj  si  mi dzy inny-

mi przez aktywno  na portalach spo eczno-

ciowych. Przy okazji wyst pienia prelegentka 

zwróci a tak e uwag  na konieczno  weryÞ ka-

cji terminologii, w której sk ad wchodz  takie 

poj cia, jak audytorium, publiczno , konsu-

menci, u ytkownicy mediów.

Po przerwie tematyka wyst pie  dotyczy a 

m.in. jednostek posiadaj cych prawo do infor-

macji, a tak e ich reakcji na nowe media w uj -

ciu normatywnym. Dr hab. Tadeusz Kononiuk 

(UW) zaznaczy  na wst pie, e wed ug prawa 

prasowego praca dziennikarza jest s u b  pu-

bliczn  opart  na szacunku do prawdy. Wobec 

tego spo ecze stwo, które posiada prawo do 

informacji, mo e i powinno wymaga  rzetelno-

ci od przedstawicieli tego zawodu. W czasach, 

gdy gatunki informacyjne balansuj  pomi dzy 

dwoma sprzecznymi interesami gospodarki 

rynkowej i dóbr publicznych, niezwykle istotna 

w tej profesji jest odpowiedzialno , poniewa  

zarówno wolno  jak i jako  prasy s  gwaran-

tami dobrze funkcjonuj cej demokracji. S  to 

podstawowe warto ci, jakimi powinna si  kie-

rowa  publiczno  zarówno starych, jak i no-

wych mediów. 

Ks. dr hab. prof. UKSW Andrzej Adamski 

zwróci  uwag  na nowe cechy charakteryzu-

j ce spo ecze stwo wraz z rozwojem nowych 

mediów. Dzi  mo emy mówi  m.in. o hiper-

telewizji, której charakterystyczn  cech  jest 

Sprawozdanie z VI Ogólnopolskiego Seminarium 

Medioznawczego „Publiczno  mediów w epoce 

cyfrowej”, Warszawa, 8 kwietnia 2016

Maria Ewa Kordalewska



mutliscreening, czyli fragmentacja obrazu. Dla 

tego rodzaju medium, tworzonego przez wielu 

dla wielu, znamienne jest tak e przyspieszenie 

rytmu narracji, dynamicznie zmieniaj ce si  

sekwencje uj  oraz nowa zasada linearno ci, 

w imi  której widzowie ogl daj  telewizj  za-

wsze, tu i teraz. To tak e multiplikacja bohate-

rów i zdarze , i wreszcie – to tak e takie me-

dium, które przesta o mie ci  si  na trzech ekra-

nach. Obecnie jest mowa o czwartym, jakim sta  

si  smartfon. Wobec tak kategorycznych zmian, 

jakie dotkn y telewizj , zmieni a si  tak e pu-

bliczno , która coraz cz ciej deklaruje, e nie 

ogl da telewizji stacjonarnej, tylko t , która jest 

dost pna na smartfonie, np. dzi ki portalom 

spo eczno ciowym. 

Niezwykle interesuj cym tematem, szcze-

gólnie dla m odszej cz ci publiczno ci, okaza  

si  humor na Facebooku omówiony przez prof. 

dr hab. Leszka Pu k  (UWr), który wskaza , 

e polityka jest g ównym tematem dowcipów. 

Jego zdaniem infantylizm w sieci wynika nie 

tyle z anonimowo ci, co raczej z potrzeby szyb-

kiego reagowania na wydarzenia w artobliwy 

sposób. Reß eksja przychodzi po pewnym czasie 

i nie znajduje upustu na tych samym portalach.

W drugiej po owie dnia dokonano podzia u 

na pi  sekcji tematycznych. W pierwszej roz-

prawiano o prawnych aspektach u ytkowania 

mediów. Jednym z prelegentów by  mgr Grze-

gorz Furga  (UW), który skoncentrowa  si  na 

rodowisku prawników i zmianach, jakie doko-

na y si  w sposobie odbioru mediów przez t  

grup . Zauwa y , e radcowie prawni i adwo-

kaci musieli dostosowa  si  do sposobu odbio-

ru mediów tak e przez swoich klientów oraz 

do ogranicze  komunikacyjnych wynikaj cych 

z ustaw reguluj cych rynek i wewn trznych 

przepisów korporacyjnych. 

Sekcja, która cieszy a si  najwi kszym po-

wodzeniem, wnioskuj c po liczbie s uchaczy, 

dotyczy a publiczno ci w ró nych systemach 

medialnych. Jedn  z prelegentek by a dr Maja 

Chaci ska (UG), która opowiedzia a o skandy-

nawskim modelu slow-tv opartym na celebracji 

danego wydarzenia zajmuj cego znaczn  cz  

czasu antenowego. Dr Chaci ska za przyk ad 

poda a norwesk  telewizj  publiczn  NRK, 

która dwa razy do roku przez kilkana cie go-

dzin relacjonuje takie wydarzenia jak rejs po 

Þ ordach, podró  najs ynniejsz  tras  kolejow , 

uroczysto ci z okazji Narodowego Dnia Chóru 

czy Narodowego Dnia Szyde kowania. Wszyst-

kie programy ciesz  si  ogromnym zaintereso-

waniem norweskiej publiczno ci. 

Innym zagranicznym systemem medialnym 

charakteryzuj cym si  specyÞ czn  publiczno-

ci  s  Chiny. Dr Andrzej Sawicki (UW) uczyni  

tematem swojego referatu blogosfer . To w a nie 

ta cz  nowych mediów jest jednym z najszyb-

ciej rozwijaj cych si  w Pa stwie rodka. Ich 

warto  rynkowa stale ro nie, a twórcy dorastaj  

do miana kreatorów opinii. Na przekór istniej cej 

cenzurze i Þ ltru internetu o znamiennej nazwie 

„Z ota tarcza”, chi scy blogerzy robi  wiele, aby 

zarabia  tak e na rynkach zachodnich. 

Ostatnim referatem w tej sekcji by o wyst -

pienie mgr Anity Cegli skiej (UW) o portalach 

informacyjnych z sektora digital born. Mimo 

e na rynku medialnym s  krótko, to wygry-

waj  m.in. w Japonii i Australii z interneto-

wymi wydaniami tradycyjnych tytu ów praso-

wych. W USA s  wa nym g osem w dyskusji 

politycznej, spo ecznej i ekonomicznej. Tego 

rodzaju portale generuj  tre ci przyjazne me-

diom spe eczno ciowym, poniewa  zawieraj  

wiele materia ów wideo i s  otwarte na inte-

rakcj  z u ytkownikami. Szybko odpowiadaj  

na zmieniaj ce si  nawyki publiczno ci, która 

ju  nie czyta newsletterów i stron g ównych, 

ale polega na linkach, aplikacjach i przekiero-

waniach z social mediów. Tym samym wymu-

szaj  zmiany w dzia aniach konkurentów ju  

zadomowionych na rynku. Standardem staj  si  

relacje real-time, artyku y w formie zestawie  

czy dedykowane aplikacje. 

Wyst pienie mgr Urszuli Ku nik (UW) i dr.

Mateusza Zimnocha (UJ) dotyczy o stosunko-

wo nowego zjawiska, jakim jest Virtual Reality 

(VR). Prelegenci uporz dkowali nadal k opo-
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tliw  terminologi , omówili problematyczne 

kwestie percepcji zwi zane z t  technologi  na 

przyk adzie realizacji dziennikarskiej Projekt 

Syria Nonny de la Penny oraz realizacji doku-

mentalnej Chernobyl VR Projekt. Na koniec 

powiedzieli o istotnych prognozach dotycz -

cych VR, czyli o nowych mo liwo ciach robie-

nia materia ów reporterskich, wykorzystywaniu 

platform gier do tworzenia dziennikarskiego 

kontentu, zmianie roli dziennikarza, który sta-

nie si  rejestratorem i scenarzyst  wydarze . 

W konsekwencji pojawienia si  nowej techno-

logii i powy szych zmian zasadniczo zmieni si  

tak e publiczno  mediów.

Mnogo  tematyczna i wielo  perspektyw, 

jakie prezentowali prelegenci VI Ogólnopolskie-

go Seminarium Medioznawczego, skutecznie 

i wyczerpuj co odpowiedzia y na pytanie o pu-

bliczno  mediów w epoce cyfrowej. Spotka-

nie wywo a o liczne dyskusje, postawi o nowe 

pytania, doprowadzi o do ciekawych wniosków 

i wyja ni o wiele kwestii, a tak e pos u y o za 

inspiracj  do dalszego rozwoju kariery nauko-

wej. By o okazj  do spotkania wielu wybitnych 

osób, wymiany my li i do wiadcze . Pe na lista 

prelegentów oraz tematy referatów s  dost pne 

na stronie http://konferencjemedioznawcze.pl/

program-osm 


