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Piękne dwudziestoletnie. 
„Studia Medioznawcze” w grudniu 2020 roku 
obchodzą dwudzieste urodziny!
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Początek wyglądał prawie tak samo jak w Ziemi obiecanej Reymonta: „Ja nie mam nic, ty nie 
masz nic, on nie ma nic, to razem właśnie mamy tyle, żeby założyć wielką fabrykę”.
Ambitnym zamiarem Ojców Założycieli z Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu War-

szawskiego było powołanie drugiego, obok „Zeszytów Prasoznawczych”, periodyku ad-
resowanego do specjalistów z dziedziny medioznawstwa. Powstała bowiem pilna potrzeba 
stworzenia miejsca, które pełniłoby rolę forum wymiany wiedzy, refl eksji i krytyki nauko-
wej środowiska medioznawczego oraz praktyków dziennikarstwa. Przyszedł również czas na 
pogłębione studia teoretyczne i prezentowanie badań z udziałem praktyków. Ich celem było 
wypracowanie nowoczesnego modelu studiów dziennikarskich w Polsce, odpowiadającego 
wyzwaniom XXI wieku.

O samodzielnej dyscyplinie, już obecnej w światowej nauce, nikt z nas wtedy nawet nie 
marzył. Równie istotną potrzebą było integrowanie środowiska, co znalazło odbicie w składzie 
Rady Redakcyjnej czasopisma. Znaleźli się w niej wybitni uczeni reprezentujący znakomitą 
większość ośrodków akademickich, a ich obecność otwierała łamy kwartalnika dla przedstawi-
cieli wielu subdyscyplin naukowych. Przed dwudziestu laty w jej skład weszli: Jerzy Bralczyk, 
Wiesław Dudek, ks. Leon Dyczewski, Tomasz Goban-Klas, Bartłomiej Golka (przewodniczący 
Rady), Adam Koseski, Marceli Kosman, Włodzimierz Mich, Bogdan Michalski, Beata Ociepka, 
Jerzy Olędzki, Wiktor Pepliński, Walery Pisarek, Teresa Sasińska-Klas, Tadeusz Skoczek, Jacek 
Sobczak, Andrzej Staniszewski, Andrzej Ślisz, Wiesław Władyka. 

Redakcją, początkowo ulokowaną w Instytucie Dziennikarstwa przy Nowym Świecie 69, 
a następnie na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii przy Bednarskiej 2/4, kierował 
redaktor naczelny Janusz Adamowski, następnie ta rola przypadła piszącemu te słowa. Kluczo-
wą funkcję redaktora merytorycznego objęła Mirosława Zygmunt, po przeszło dekadzie zastą-
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piona przez Teresę Maciszewską. Rola obu Pań w środowisku Instytutu, a następnie Wydziału 
znacząco wykraczała poza zakres ich obowiązków. Przez lata zespół redakcyjny kwartalnika był 
nieliczny, jego skład wyklarował się po dołączeniu Roberta Cieślaka i grupy osób wywodzących 
się z obszaru dyscypliny „bibliologia i informatologia”. Druku kwartalnika – od pierwszego 
numeru – podjęła się Ofi cyna Wydawnicza Aspra-JR kierowana przez Jana Rodzima, za skład 
i łamanie odpowiadało Studio OFI z Krzysztofem Gawrychowskim na czele. Autorką projektu 
grafi cznego okładki była Barbara Kuropiejska-Przybyszewska. Po dekadzie nowy, wykorzysty-
wany do dzisiaj layout opracował Stanisław Małecki.

W numerze 1/2000 znalazły się teksty tak znaczących dla naszego środowiska autorów, jak: 
Tomasz Goban-Klas, podejmujący problem pochwały medioznawstwa, czyli renesansu McLuha-
na; Bartłomiej Golka, zajmujący się integracją europejską w perspektywie polityki medialnej; 
Maciej Mrozowski, spoglądający na media publiczne z perspektywy procesów komercjalizacji 
i globalizacji; Jacek Sobczak, podnoszący kwestię ochrony prawnej tytułu prasowego; Tomasz 
Mielczarek, analizujący degradację polskiej prasy informacyjno-politycznej lat 1989–2000; 
Wiesław Sonczyk, zwracający uwagę na zagadnienia wolności i odpowiedzialności w Prusow-
skiej koncepcji dziennikarstwa. Do dzisiaj nie straciły one na znaczeniu i aktualności, są istotne 
i wykorzystywane w pracach kolejnych pokoleń badaczy.

Od lat jednym z podstawowych celów Redakcji jest promowanie nowych i inspirujących 
badań, które walnie przyczyniają się do rozwoju naszego środowiska. Jestem przekonany, że 
właśnie bez jej wsparcia nie byłoby kierunku „logistyka”, dziś jednego wśród wiodących na 
Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii. Bez publikacji poświęconych konieczno-
ści badań społecznych nie powstałoby Centrum Analiz Medialnych, w tym Laboratorium Ba-
dań Medioznawczych. Warto zaznaczyć, że od 2016 roku, po utworzeniu przez medioznawców 
jednego wydziału z informatologami i bibliologami, na łamach „Studiów Medioznawczych” 
dopracowywane są wspólne pola badawcze, obejmujące między innymi problematykę książki, 
mediów elektronicznych, cyfrowych nośników informacji i sposobów ich użytkowania.

Od grudnia 2000 roku do grudnia 2020 ukazały się 83 numery pisma, które przez ten czas 
znacząco ewoluowało: wizualnie – powstała nowa winieta i nowy layout; objętościowo – po-
większając się dwukrotnie; pod względem zawartości – powstały nowe działy, wykrystalizo-
wały się procedury recenzowania i przyjmowania materiałów do druku. Poszerzył się zakres 
podejmowanych tematów, na łamach kwartalnika publikowała większość aktywnych w tym 
czasie polskich medioznawców. W efekcie pismo osiągnęło wysoką pozycję na rynku – według 
ministerialnego wykazu recenzowanych czasopism „Studia Medioznawcze”, znajdujące się na 
liście B, mają 20 punktów. Jest to jeden z najwyższych wyników pośród czasopism, które te-
matycznie sytuują się w obszarze nauk społecznych. Ponadto tytuł jest indeksowany w bazach 
EBSCO, CEJSH i dostępny w CEEOL (Central and Eastern European Online Library GmbH 
we Frankfurcie nad Menem). Taki stan nie może oczywiście zadowalać, dlatego podejmowane 
są intensywne działania zmierzające do spełnienia warunków, które pozwolą na indeksowanie 
tytułu w największej naukowej bazie Scopus. 

Tu dygresja historyczna… Kiedy w 2011 roku decyzją minister Barbary Kudryckiej pojawiła 
się nowa, „nasza” dyscyplina „nauki o mediach”, możliwe stało się bardziej wyraźne zaakcen-
towanie obecności badań nad mediami w Polsce. Nauki o mediach znalazły się w obszarze nauk 
społecznych, co z perspektywy funkcjonalistycznej rodziło wiele konsekwencji i implikacji. 
Jawiło się bowiem jako nauka rozdroży, pogranicza, skrzyżowania różnych perspektyw teore-
tycznych i badawczych, których korzenie sięgały wielu okrzepłych już dyscyplin naukowych. 
Ale przecież eklektyzm nauk o mediach nie mógł być traktowany jako jej obciążenie. Wręcz 
przeciwnie – interdyscyplinarność i otwartość medioznawstwa mogły świadczyć o dojrzałości 
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nauk o mediach, łączących różnorodne podejścia ze względu na cel prowadzonych badań, uży-
teczność tworzonych teorii i funkcjonalność stosowanej metodologii. Należy pamiętać, że nauki 
o mediach były i są rozpięte w przestrzeni trzech obszarów nauk – społecznych, humanistycz-
nych i technicznych – i trudno przyporządkować je wprost do jednego z nich. Niemal każdy 
projekt badawczy z zakresu nauk o mediach w swoich założeniach teoretycznych odnosił się 
do nauk społecznych lub humanistycznych, a w praktycznym wymiarze czerpał z doświadczeń 
i metod także nauk technicznych. Otoczenie przedmiotowe nauk o mediach jest więc różnorodne 
i wielosektorowe. Śmiało więc można zaryzykować tezę, że są one, jeśli nie jedyną, to na pewno 
jedną z nielicznych dyscyplin naukowych, które w swoim przedmiotowym i podmiotowym cha-
rakterze zawierają wiele aspektów innych dziedzin nauki. W tej sytuacji pojawiła się wyraźna 
potrzeba szeroko zakrojonego dialogu na temat tożsamości dyscypliny. 

W toku intensywnej dyskusji na łamach zaznaczyła się wyraźna tendencja do wyodrębnienia 
środowiska, co stanowi przykład naszej roli i wkładu w jego umacnianie jako całości. We wspo-
mnianej dyskusji zabierali głos m.in.: Maciej Mrozowski, Walery Pisarek, Małgorzata Lisow-
ska-Magdziarz, Tomasz Goban-Klas, Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Andrzej Kozieł, Michał 
Drożdż, Jerzy Olędzki, Teresa Sasińska-Klas, Tadeusz Kowalski czy Iwona Hoffman. Wymiana 
myśli na ten temat trwa, czego przykładem, po kolejnych zmianach w obszarze dyscypliny, 
jest chociażby tekst Marka Jabłonowskiego i Tomasza Mielczarka (Komunikowanie społeczne 
i media – federacja, a nie inkorporacja (2018, nr 4 (75)). Oczywiście nie ulega wątpliwości, że 
dyskusja ta jest daleka od zakończenia.

Spoglądając wstecz, warto odnotować, a w przyszłości pielęgnować to, co zawsze było moc-
ną stroną „Studiów”. Mam tu na myśli wysoki poziom artykułów, otwartość na interdyscypli-
narne grono badaczy pochodzących z różnych, stowarzyszonych z medioznawstwem dyscyplin 
(z naukami o komunikacji społecznej i mediach) oraz bezwzględne przestrzeganie procesu re-
cenzji każdego nadesłanego do redakcji tekstu. Między innymi właśnie te cechy czynią z nasze-
go pisma szczególną przestrzeń do budowy tożsamości dyscypliny, co nie oznacza, że należy 
zaniechać refl eksji nad silnymi i słabszymi stronami kwartalnika. Z analizy, jaką przeprowadzi-
liśmy z profesorem Tomaszem Mielczarkiem (2018, nr 4 (75)), która objęła 256 tekstów, jakie 
ukazały się na łamach „Studiów Medioznawczych” w przedziale lat 2011–2017, wynika, że ich 
rozkład tematyczny przedstawiał się następująco: teorie komunikacji masowej – 12,6%; badania 
wpływu mediów – 3,0%; badania zawartości mediów – 41,6%; język mediów – 9,7%; historia 
mediów i dziennikarstwa – 9,7%; ekonomika mediów – 2,3%; PR i marketing medialny – 7,0%; 
zarządzanie i logistyka medialna –10,6%; komunikowanie polityczne – 0,1%; audytoria mediów 
– 3,2%. Analiza zawartości „Studiów” ujawnia między innymi, że – prawdopodobnie z powodu 
niedostatków materialnych – właściwie nie pojawiały się publikacje dotyczące rezultatów badań 
poświęconych audytoriom mediów, a w ograniczonym stopniu – analizujące wpływ mediów na 
społeczeństwo. Z drugiej strony zwracają uwagę dość liczne artykuły poświęcone problemom 
teoretycznym, językowi oraz historii mediów i dziennikarstwa. Specyfi ką kwartalnika jest, co 
warto podkreślić, publikowanie rezultatów badań z zakresu PR i marketingu medialnego oraz 
formalno-prawnych aspektów funkcjonowania mediów, które – z braku odpowiedniej klasyfi ka-
cji – zaliczyliśmy do kategorii „zarządzanie mediami”.

Jestem przekonany, że do rozwoju dyscypliny, jaką są nauki o komunikacji społecznej i me-
diach, niezbędne jest narzędzie w postaci najwyższej jakości pisma branżowego, czytanego 
i cytowanego w kraju i za granicą. Wymagania epoki cyfrowej postawiły przed nami nowe wy-
zwania. Należało więc wyjść naprzeciw zmianom obserwowanym na światowym rynku cza-
sopism recenzowanych. Od numeru 2 (56) 2014 roku pierwotną wersją czasopisma jest wersja 
elektroniczna, ale ponieważ kluczowym parametrem oceny współczesnych czasopism jest ich 
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cytowalność (Impact Factor), to w szerszym gronie zapadła decyzja o zrezygnowaniu z wy-
dań papierowych i pełnej digitalizacji pisma – od numeru 1 (76) 2019 „Studia Medioznawcze” 
ukazują się jedynie w wersji cyfrowej. Sprzyja to większej dostępności kwartalnika, szerokiej 
indeksacji artykułów w różnych bazach, a co za tym idzie – dobitniejszemu rezonowaniu za-
równo w polskim, jak i międzynarodowym środowisku badaczy mediów. Nie ulega wątpliwo-
ści, że digitalizacja spowodowała większe zainteresowanie tematyką badań medioznawczych, 
dzięki identyfi katorom DOI i ORCID poprawiła pozycjonowanie artykułów w wyszukiwarkach, 
zwiększyła rozpoznawalność tytułu na forum naukowej refl eksji nad mediami oraz szeroko poj-
mowaną komunikacją, poszerzyła grono odbiorców – nie tylko w kręgach akademickich, ale 
także wśród osób niezwiązanych z nauką, lecz zainteresowanych mediami.

Cyfryzacja to niejedyne posunięcie pozwalające docierać do jak najszerszego grona badaczy 
w Europie i na całym świecie. W ślad za nią poszła decyzja o umiędzynarodowieniu zawartości 
„Studiów” przez otwarcie łamów na artykuły pisane w językach kongresowych. Poszerzono 
również skład Rady Naukowej czasopisma, zapraszając badaczy z Europy i obu Ameryk. Roz-
budowano, na ile to było możliwe, grono profesjonalnych recenzentów, również zagranicznych, 
tak aby każdy zgłoszony artykuł został poddany drobiazgowej recenzji, która pozwoliłaby osta-
tecznie zadecydować o jego dalszych losach. Pismo w formacie .pdf daje ogromne możliwości 
doskonalenia infografi ki. Aby w pełni wykorzystać obecność kwartalnika w wirtualnej prze-
strzeni zbudowaliśmy nową, odrębną stronę internetową, z niezbędnymi zakładkami, wewnętrz-
ną wyszukiwarką, cyfrowym identyfi katorem tekstu oraz kompletnym archiwum. To ogromnie 
ułatwia nawigację po zawartości czasopisma od chwili powstania do dziś. Wierzę, że działa-
nia podejmowane w ostatnich latach doprowadzą do sytuacji, w której „Studia Medioznawcze” 
ugruntują swoją pozycję jako wiodący w Polsce kwartalnik podejmujący tematykę nauk o ko-
munikacji społecznej i mediach.

Wszystko to, o czym tutaj napisałem, to swoista recenzja, mało obiektywna z oczywistych 
powodów. Ale ponieważ każda, a zwłaszcza recenzja jubileuszowa, powinna się kończyć jed-
noznaczną konkluzją, to całemu zespołowi redakcyjnemu pragnę życzyć, by w kolejnych la-
tach charakteryzowały go, poza wysokim poziomem merytorycznym, naturalne ciepło, uśmiech 
i otwarty, pozytywny stosunek do ludzi. Troska o dobry klimat to bezcenna wartość w naszej 
uniwersyteckiej społeczności.

Wprawdzie trzeci krzyżyk oznacza, że Redakcja będzie coraz mniej młoda, ale nie mam 
najmniejszych wątpliwości, że czas tylko będzie działał na jej korzyść…

Warszawa, 20 listopada 2020


