
yjemy w czasach dynamicznych zmian 

dokonuj cych si  zarówno w mediach, jak 

i w modelach ich odbioru spowodowanych roz-

wojem nowych technologii. Nic zatem dziw-

nego, e ich analizowanie staje si  coraz po-

pularniejszym nurtem eksplikacji naukowych 

medioznawców w ró nych cz ciach wiata. 

ledzenie, opisywanie i analizowanie dokonu-

j cych si  przeobra e  poszczególnych mediów 

i ich systemów jest wa ne nie tylko dla poznania 

ich istoty, ale równie  dla dokonywania analiz 

porównawczych. A poniewa  te zmiany najszyb-

ciej dokonuj  si  w ameryka skim systemie me-

dialnym, to ich ledzenie w a nie tam pozwala 

przewidywa  kierunki zmian w innych syste-

mach medialnych, w tym równie  w polskim. 

Szczególnej uwagi i reß eksji medioznaw-

czej jest warta ameryka ska telewizja, zarówno 

ta tradycyjna, jak i jej nowe formy, gdy  to w a-

nie w niej w pierwszej kolejno ci mo na za-

obserwowa  trendy, mody i kierunki ewolucji, 

które potem s  przejmowane przez telewizje 

europejskie. Dlatego dobrze si  sta o, e na pol-

skim rynku naukowym pojawi a si  publikacja 

po wi cona ameryka skiej telewizji, autorstwa 

Alicji Jaskierni. Ksi ka jest oparta na bogatej 

literaturze przedmiotu oraz najnowszych ra-

portach i danych statystycznych, które – uzu-

pe nione o szczegó owe analizy autorki, indeks 

nazwisk i kalendarium wydarze  zwi zanych 

z rozwojem ameryka skiej telewizji – czyni  

z niej kompendium wiedzy o stanie wspó cze-

snego rynku telewizyjnego w Stanach Zjedno-

czonych.

Autorka rozpoczyna ksi k  od postawienia 

jak e aktualnego pytania o mo liwo  przetrwa-

nia ameryka skiej telewizji w jej obecnym mo-

delu organizacyjnym i biznesowym w ekosys-

temie medialnym dynamicznie zmieniaj cym 

si  pod wp ywem digitalizacji i konwergencji 

mediów. W poszukiwaniu odpowiedzi na to py-

tanie Jaskiernia w kolejnych pi ciu rozdzia ach 

analizuje wspó czesny ameryka ski sektor tele-

wizyjny, wskazuj c na czynniki kluczowe dla 

dokonuj cych si  zmian, a tak e opisuj c ich 

tendencje oraz dynamik .

Rozdzia  pierwszy zosta  po wi cony mode-

lowi mediów elektronicznych w Stanach Zjed-

noczonych w przesz o ci i wspó cze nie. Autor-

ka szczególn  uwag  skupi a na telewizji i jej 

rozwoju technologicznym oraz na g ównych 

podmiotach na tym rynku. Opisa a w nim tak e 

zasady i regulacje prawne odnosz ce si  amery-

ka skich mediów elektronicznych, w tym rol  

Federalnej Komisji Komunikacyjnej.

W rozdziale drugim zosta a przedstawiona 

struktura ameryka skiego rynku telewizyjnego 

oraz charakterystyka nadawców telewizyjnych, 

uzupe niona o aktualne dane dotycz ce ich po-

zycji rynkowej oraz odbioru. Ten rozdzia  w ca-

o ci pokazuje specyÞ k  sektora tradycyjnej 

telewizji w USA oraz jego wspó czesne proble-

my, natomiast kolejne podrozdzia y stanowi  

przegl d typów nadawców telewizyjnych na 

tym rynku: wielkich komercyjnych sieci na-

ziemnych, nadawców lokalnych, publicznych, 

non-proÞ t i rz dowych. Krajobraz uzupe nia 

charakterystyka rosn cego sektora posttelewi-

zji, przedstawiona w trzecim rozdziale, w któ-

rego kolejnych cz ciach odnajdziemy analizy 

dotycz ce wspó czesnej telewizji kablowej, 

dostawców us ug audiowizualnych, nadawców 

kana ów informacyjnych i p atnych kana ów 

tematycznych oraz serwisów strumieniowych. 

Alicja Jaskiernia

Od telewizji masowej do Netß iksa 

Telewizja w Stanach Zjednoczonych w epoce cyfrowej
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Zawarto tu równie  szczegó owe informacje na 

temat czo owych nadawców z poszczególnych 

grup.

Kolejny – czwarty – rozdzia  zosta  po wi -

cony zawarto ci programowej ameryka skiej 

telewizji. Na podstawie analizy ramówek oraz 

raportów z bada  zawarto ci i odbioru zosta y 

opisane zmiany dokonuj ce si  w przekazach 

informacyjnych oraz rozrywkowych, a tak e 

zaostrzaj ca si  konkurencja mi dzy ich nadaw-

cami. Autorka po wi ci a w nim wiele miejsca 

na rekonstrukcj  ewolucji gatunków telewizyj-

nych i nowe zjawiska w telewizyjnej rozrywce. 

Ostatni rozdzia  uzupe nia dotychczaso-

we analizy o sektor nowych mediów, bo – jak 

twierdzi autorka – to w a nie internet okaza  

si  katalizatorem procesu przemian ca ego 

ameryka skiego systemu medialnego, a wi c 

i tradycyjnej telewizji. Zosta y w nim opisane 

aktywno ci konkurencyjne wobec mediów tra-

dycyjnych w sferze informacji i rozrywki oraz 

zmiany zachodz ce w ameryka skim dzienni-

karstwie w wyniku rozwoju nowych technolo-

gii i mediów spo eczno ciowych.

Po analizie obecnej sytuacji na  rynku ame-

ryka skiej telewizji Jaskiernia stwierdza, e 

tamtejsza telewizja dobrze odnajduje si  w no-

wych warunkach, poniewa  si  zmienia, ada-

ptuj c si  do nowych warunków i dostosowuj c 

si  do oczekiwa  swoich audytorów. A ponie-

wa  wykorzystuje wszelkie nowo ci technolo-

giczne, nadal jest nie tylko wszechobecna, ale 

wr cz „jest jej wi cej, ni  mniej”. Jednak ta 

nowa postsieciowa telewizja ró ni si  od trady-

cyjnej, bo nie jest ju  masowa, ale podzielona 

na kana y tematyczne oraz dost pna na ró nych 

urz dzeniach i platformach o dowolnym czasie. 

S owem, nie jest ju  broadcastingiem, ale nar-

rowcastingiem, a to, zdaniem Jaskierni, mo e 

prowadzi  do „dystroÞ i agory publicznej, mo e 

zagra a  idea om wspólnotowo ci i w konse-

kwencji demokracji”.

Zako czenie publikacji stanowi nie tylko 

podsumowanie kolejnych w tków ca ej ksi -

ki, ale równie  zawiera prognoz  kierunków 

dalszej ewolucji ameryka skiej telewizji, a na-

wet ca ego ameryka skiego systemu medial-

nego, odchodz cego – zdaniem autorki – od 

klasycznego modelu liberalnego, którego by  

sztandarowym przyk adem. Odnosz c si  do 

postawionego we wst pie pytania o przysz o  

ameryka skiej telewizji, Jaskiernia stwierdza, 

e przysz o  zostanie rozstrzygni ta nie tyle 

przez jednoznaczne wskazanie zwyci zcy, co 

przez generalnie nowy model telewizji i nowe 

sposoby dzia ania platform oferuj cych zawar-

to  audiowizualn  dostosowan  do zmienia-

j cych si  preferencji odbiorców. Ta diagnoza 

mo e okaza  si  s uszna nie tylko w odniesie-

niu do Stanów Zjednoczonych, ale równie  do 

europejskich systemów medialnych.

Telewizj  w Stanach Zjednoczonych w epoce 

cyfrowej mo na uzna  za najbardziej wszech-

stronne i aktualne studium na temat wspó cze-

snej ameryka skiej telewizji w polskich bada-

niach medioznawczych. Jestem przekonana, 

e stanie si  ona wa n  lektur  nie tylko dla 

medioznawców, ale równie  dla wszystkich 

zajmuj cych si  systemami medialnymi i roz-

wojem wspó czesnych mediów 

Katarzyna Pokorna-Ignatowicz
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