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Nauki o mediach, uznane w 2011 r. za dyscy-

plin  naukow 1, rozwijaj  si  w ostatnich 

latach niezwykle dynamicznie, o czym wiad-

cz  liczne konferencje2 i publikacje z zakresu 

medioznawstwa. „Niezb dne dla badaczy me-

diów wydaje si  ustalenie rudymentów – to sa-

mo ci nowej »starej« dyscypliny – nauk o me-

diach: wskazanie zada , jakie przed ni  stoj , 

terminologii, fundamentów teoretycznych czy 

metodologii bada ”3. Nauki o mediach znajduj  

si  w obszarze nauk spo ecznych, ale oddzia uj  

na nie dyscypliny z obszaru nauk spo ecznych, 

nauk humanistycznych oraz nauk technicznych. 

Wspó cze nie dokonuje si  niezwykle szybki 

rozwój technologii informacyjnych i intensyw-

ne zmiany w gospodarce rynkowej. Dynamicz-

ny rozwój mobilnych narz dzi komunikacyj-

nych, i zwi zana z tym intensywno  odbioru 

informacji cyfrowych, wp ywaj  na wzrost 

wa no ci technicznych aspektów rozwoju nauk 

o mediach.

Wynikiem post puj cej ekspansji technolo-

gii informacyjnych w mediach sta o si  urucho-

mienie w 2012 r. przez Wydzia  Dziennikarstwa 
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zagranicznej b d  artyku ach w specjalistycz-

nych czasopismach bran owych, co w du ej 

mierze jest podyktowane tym, e zjawisko „nie-

standardów” jest stosunkowo m ode. Z pewno-

ci  mo na t  pozycj  poleci  zarówno osobom 

pocz tkuj cym, próbuj cym dopiero swoich si  

w dziedzinie reklamy i marketingu, jak i specja-

listom w celu poszukiwania twórczej inspiracji 

lub przynajmniej przegl du dzia alno ci konku-

rencji. Nale y mie  nadziej , e ksi ka nie jest 

ostatni  w dorobku dr Natalii Hatalskiej, ponie-

wa  niew tpliwie posiada ona ogromn  wiedz  

z zakresu nowych technik marketingowych i re-

klamowych oraz potraÞ  przekaza  j  czytelni-

kowi w obrazowy sposób. Liczne porównania, 

takie jak wirus, epidemia, dodaj  atrakcyjno ci 

oraz sprawiaj , e niejednokrotnie skomplikowane 

procesy z opisywanej bran y zdaj  si  by  banalnie 

proste. Atutem jest równie  sposób opisu omawia-

nych zjawisk: Hatalska bez ogródek okre la rynek 

reklamy jako miejsce, gdzie ka dy, nawet najgorszy 

produkt mo e zosta  wypromowany tak, e stanie 

si  przedmiotem po dania rzeszy konsumentów. 

Wystarczy tylko dobry pomys . Zatem nasuwa 

si  tutaj do  smutna reß eksja: cz owiek jest za-

ledwie marionetk  w r kach marketingowców. 

Ale z drugiej strony, czy konsumentom w dzisiej-

szych czasach to w ogóle przeszkadza?...

Natalia Rakowska
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i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszaw-

skiego, wraz z wydzia ami Þ zyki, matematyki, 

informatyki i mechaniki tej uczelni, nowego, 

pierwszego w Polsce, interdyscyplinarnego kie-

runku studiów – logistyki mediów (LM). Ten 

fakt determinuje potrzeb  okre lenia to samo ci 

logistyki mediów, a szczególnie –zdeÞ niowania 

zakresu prac badawczych i edukacji w ramach 

tej dyscypliny4.

W procesie kszta cenia administrowaniem 

instytucj  mediow  niezb dna jest wiedza 

o planowaniu, zarz dzaniu oraz wiedza zwi -

zana z problematyk  stosowania technologii in-

formacyjnych. A tak e znajomo  narz dzi do 

gromadzenia informacji, rejestrowania, prze-

chowywania, jej transportu i udost pniania. 

Istotne jest zdobycie praktycznych umiej tno-

ci niezb dnych do obs ugi urz dze  wykorzy-

stywanych w pracy (w mediach tradycyjnych 

i nowych) dziennikarza radiowego, prasowego, 

telewizyjnego.

Wa ny krok w procesie usystematyzowania 

podstawowych poj  niezb dnych studentom 

nowego kierunku stanowi Leksykon tematyczny. 

Zarz dzanie, IT, który jest zbiorem terminów 

przydatnych mened erowi przedsi biorstwa me-

diowego z zakresu technologii informacyjnych 

oraz administrowania. Jego autorami s  prof. 

W odzimierz Gogo ek i dr in . Wies aw Cetera, 

pracownicy naukowi Wydzia u Dziennikarstwa 

i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszaw-

skiego. Pierwszy z autorów Leksykonu tematycz-

nego... to specjalista z zakresu nauk o mediach, 

autor wielu prac naukowych w tak wa nej spe-

cjalno ci, jak  s  technologie informacyjne me-

diów. Drugi to in ynier cybernetyk, doktor nauk 

ekonomicznych w zakresie zarz dzania.

Autorzy w krótkim wst pie okre lili cel pu-

blikacji, jako „krok w stron  zakre lenia obsza-

ru praktycznych zastosowa  zdobytej w czasie 

studiów wiedzy”5 z zakresu logistyki mediów. 

Logistyka, jak podaj  autorzy s ownika, jest 

nauk  zajmuj c  si  metodami efektywnego 

zabezpieczenia realizowania procesów. Podkre-

laj , e stale wzrasta zapotrzebowanie na us u-

gi logistyczne w mediach. 

Historycznie logistyka wi za a si  z ogólnie 

rozumianym transportem rzeczy. Logistyka me-

diów dotyczy transportu informacji i narz dzi, 

które temu s u . Narz dzi do odbioru, groma-

dzenia informacji multimedialnych, zapisywa-

nia, obróbki, transmisji informacji w postaci 

cyfrowej. Wiedza zwi zana z problematyk  

stosowania technologii czy si  tu z wiedz  

o zarz dzaniu instytucj  mediow  (projektowa-

niem, budow  i funkcjonowaniem wydawnictw 

gazet i periodyków, stacji radiowych i telewi-

zyjnych oraz nowych mediów.

Leksykon ukazuje si  zaledwie po dwóch 

latach do wiadcze  w nauczaniu nowej spe-

cjalno ci na Uniwersytecie Warszawskim. Jego 

autorzy postuluj  zmian  nazwy kierunku na 

logistyka i zarz dzanie w mediach. Uwa aj  

bowiem, e w wi kszym stopniu odpowiada 

ona tre ci i celom kszta cenia. Instytucje me-

diowe dzia aj  bowiem w warunkach gospo-

darki rynkowej i walcz  o uzyskanie przewagi 

rynkowej, podobnie jak inne przedsi biorstwa. 

Dlatego istotnym elementem kszta cenia przy-

sz ych mened erów us ug informacyjnych jest 

pos ugiwanie si  nowoczesnymi technologiami 

informacyjnymi, przygotowanie do sprawne-

go zarz dzania nie tylko informacj , ale tak e 

przedsi biorstwem mediowym oraz znajomo  

problemów decyzyjnych i logistycznych w ad-

ministrowaniu. Na polskim rynku wydawniczym 

nie by o dot d publikacji z obszaru cz cego 

wiedz  o administrowaniu instytucj  mediow  

4 Na pa dziernik 2014 r. Instytut zaplanowa  konferencj  naukow  „Logistyka i administrowanie mediami”, 

http://www.id.uw.edu.pl/dzialy/badania/strona/logistyka-i-adm-mediami [dost p: 5.05.2014].
5 W. Gogo ek, W. Cetera, Leksykon tematyczny. Zarz dzanie, IT, Warszawa, 2014, s. 15.
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z wiedz  na temat stosowania technologii infor-

macyjnych w mediach (dotycz c  gromadzenia, 

przetwarzania informacji multimedialnych), 

transportu informacji oraz wa nego zagadnie-

nia, jakim jest bezpiecze stwo teleinforma-

tyczne6. Leksykon tematyczny. Zarz dzanie, IT 

wype nia t  luk . czy terminologi  z zakresu 

technologii informacyjnych mediów i zarz -

dzania tak specyÞ cznym przedsi biorstwem, 

jakim jest instytucja mediowa. Publikacja ma 

du e znaczenie w rozwoju praktycznej dzia al-

no ci mened era sektora us ug informacyjnych. 

Szczególnie chodzi o absolwentów tego kierun-

ku, którzy – podejmuj c prac  w instytucjach 

mediowych – powinni operowa  jednolit  ter-

minologi  (bo to u atwia kontakt).

Leksykon tematyczny... nie jest tradycyj-

nym podr cznikiem akademickim, ale stano-

wi prób  ogarni cia w porz dku w a ciwym 

dla leksykonu subdyscypliny nauk o mediach, 

problemowo kontrowersyjnej ze wzgl du na 

jej in ynierskie zabarwienie, i nie do ko ca 

zakresowo sprecyzowanej ze wzgl du na jej 

rozleg o  i sta y dynamiczny rozwój tech-

nologii informacyjnych mediów. St d zapew-

ne subiektywny dobór hase . Jak czytamy we 

wst pie, wynika on z do wiadczenia dydak-

tycznego oraz praktyki mened erskiej auto-

rów, którzy zdeÞ niowali podstawowe poj cia 

niezb dne w przysz ej pracy absolwentów tego 

kierunku – terminy ekonomiczne, techniczne, 

prawnicze – postuluj c jednocze nie koniecz-

no  dalszych studiów i poszukiwa  w celu 

lepszego zrozumienia i ugruntowania wiedzy 

z tej nowej specjalizacji.

Leksykon zawiera ponad 500 terminów 

z dziedziny nauk humanistycznych, spo ecz-

nych, prawnych, ekonomicznych, matematycz-

nych, technicznych i dyscyplin pokrewnych, jak 

marketing, PR, Þ nanse, prawo. Terminy zosta y 

zdeÞ niowane sposób w jasny i zrozumia y. Wie-

le z nich uzupe niono jest konkretnymi przyk a-

dami i zilustrowano tabelami, wykresami, rysun-

kami lub wzorami do oblicze , które wzmac-

niaj  poznawcze walory publikacji. Dotyczy to 

zw aszcza hase  z zakresu ekonomii. Autorzy 

napisali we wst pie, e jest to pierwsza cz  

s ownika. Ich zamiarem jest jego doskonalenie 

i poszerzanie o nowe has a. Taka potrzeba wy-

nika ze sta ego rozwoju technologii, rozleg o ci 

i wci  powi kszaj cego si  obszaru wykorzy-

stania kompetencji absolwentów tego kierunku.

Recenzowana publikacja, poza krótkim 

wst pem i zbiorem obszernie omówionych 

hase , zosta a wzbogacona o bibliograÞ  

przedmiotu zwi zan  z problematyk  obj t  

s ownikiem i szeroko poj tym zarz dzaniem 

przedsi biorstwem. Obszerny spis nie tylko 

polskich, ale i obcoj zycznych ksi ek i cza-

sopism oraz odwo a  do materia ów elektro-

nicznych to kolejny atut tej wa nej pozycji 

wydawniczej.

Leksykon tematyczny... nie pe ni roli pod-

r cznika, ale zebrane w nim deÞ nicje systema-

tyzuj  poj cia i u atwiaj  poruszanie si  w ter-

minologii. Stanowi kompendium wiedzy przy-

datnej studentom nauk o mediach i przysz ym 

mened erom sektora us ug informacyjnych.

Patryk Makulski
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6 Na rynku s  prace zwi zane bezpo rednio z zarz dzaniem, logistyk  dóbr Þ zycznych, np. B. Nierenberg, Za-

rz dzanie mediami. Uj cie systemowe, Kraków, 2011.


