
G atunki i formaty we wspó czesnych me-

diach s  zbiorem wypowiedzi z konfe-

rencji, która odby a si  w marcu 2015 r. i zosta-

a przygotowana przez Instytut Dziennikarstwa 

Uniwersytetu Warszawskiego i Katedr  Medio-

znawstwa Uniwersytetu Humanistycznospo-

ecznego SWPS. Celem publikacji by o stwo-

rzenie gruntownej analizy wspó czesnych ga-

tunków dziennikarskich. Okazuje si  bowiem, 

e ze wzgl du na mnogo  ró nego rodzaju 

formatów we wszystkich typach mediów trady-

cyjne granice o utrwalonej historycznie struktu-

rze zacieraj  si  i wielokrotnie tworz  odmiany 

hybrydowe, cz ce cechy dwóch lub wi cej 

gatunków, w tym tak e spoza dziennikarskiego 

obszaru twórczo ci. Przygotowuj c ten zbiór, 

autorzy chcieli usystematyzowa  wspó czesn  

wiedz  na ten temat, a tak e pokaza , jak dzien-

nikarze oraz producenci programów stosuj  si  

do klasyÞ kacji wypracowanych przez badaczy. 

Ksi ka liczy 462 strony i zawiera wst p 

oraz 24 artyku y naukowe. Struktura i podzia  

pracy s  klarowne. Tom zosta  zredagowany 

w porz dku problemowym, dlatego rozpoczy-

naj  go rozwa ania natury metodologicznej do-

tycz ce miejsca i roli gatunków we wspó cze-

snej mediosferze. Pozosta e artyku y nawi zuj  

kolejno: do specyÞ ki gatunkowo-formatowej 

prasy tradycyjnej, radia, telewizji i internetu. 

Zbiór zaczyna si  od dwóch bardzo istotnych 

prac dotycz cych genologii mediów. Pierwsza 

z nich zosta a napisana przez Ma gorzat  Li-

sowsk -Magdziarz z Uniwersytetu Jagiello -

skiego i nosi tytu  Pytanie o genologi  mediów 

w kulturze partycypacji. Próba rekonesansu 

metodologicznego. Autorka na samym pocz t-

ku t umaczy, e rozumie kultur  partycypacji 

jako przestrze  komunikacyjn  wype nion  

przez produkty kulturalne pochodz ce od wiel-

kich instytucji nadawczych – teksty, obrazy, fo-

tograÞ e, Þ lmy, utwory muzyczne. Badaczka za-

daje wa ne pytania i udziela na nie konkretnych 

odpowiedzi. Mi dzy innymi zwraca uwag  na 

to, komu potrzebne s  gatunki, kto potrzebuje 

terminologii, jak pracuj  medioznawcy, gdzie 

w kulturze partycypacji znajduj  si  gatunki, 

a tak e – kim jest odbiorca tego typu kultury. 

Lisowska-Magdziarz przedstawia zatem, jak 

dzia aj  neomedia oraz jak w ich wiecie mo e 

funkcjonowa  odbiorca, na co musi zwraca  

uwag  i gdzie w tym wszystkim znajduje si  

jego miejsce. 

Kolejnym wa nym tekstem jest artyku  

Grzegorza Ptaszka z AGH w Krakowie W stro-

n  bezgatunkowo ci mediów? O funkcji ga-

tunków medialnych w procesie odbioru. Autor 

porusza w nim wa ny problem znaczenia ga-

tunków w rzeczywisto ci, w której wielu me-

dioznawców uznaje je za anachroniczne. Jedno-

cze nie zaznacza, e znikanie, rozwój i ewolu-

cja gatunków sensu largo to proces naturalny, 

wpisany w rozwój i przeobra enia kultury oraz 

wiata, dzi ki któremu gatunki rozumiane jako 

swoiste schematy istniej  i w którym funkcjo-

nuj . Ponadto autor zauwa a, e rynek telewi-

zyjny zalewaj  obecnie liczne nowe produkcje, 

w których dochodzi do mieszania si  gatunków 

do tej pory w nich nieobecnych. T umaczy, e 

w celu uatrakcyjnienia przekazu twórcy progra-

mów rozrywkowych si gaj  po znane odbiorcy 

gatunki, ale nadaj  im now  form . Tak jest np. 

w przypadku programu The People’s Choice, 

który jest po czeniem teleturnieju, gry kompu-

terowej i widowiska nadawanego na ywo. Au-

tor, w postaci tabeli, wyja nia, jakie s  ró nice 

pomi dzy gatunkiem medialnym a formatem 
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medialnym. Przytacza te  obrazowe przyk ady 

i w logiczny sposób przekonuje do swoich ra-

cji, zgodnie z którymi nie mo na obecnie mó-

wi  o bezgatunkowo ci w mediach. Co wi cej, 

Ptaszek przekonuje, e ró nego rodzaju teksty 

medialne powinny sta  si  przedmiotem szero-

kiej analizy tak e pod k tem ich przynale no ci 

gatunkowej, w tym funkcji, jak  pe ni  w rela-

cjach pomi dzy nadawc  a odbiorc . Przekonuje 

te , e badania nad t  kwesti  pozwol  ustali , 

w jaki sposób wiedza na temat gatunkowo ci 

tekstu wp ywa na jego odbiór i interpretacj . 

W dalszej cz ci ksi ki autorzy prac za-

stanawiaj  si  nad funkcjonowaniem gatunków 

w ró nego rodzaju mediach. Np. Barbara Bogo-

bska zanalizowa a, jakie eksperymenty gatun-

kowe stosuj  dziennikarze prasowi. Zauwa a 

w ród nich komentarz w formie pyta  otwar-

tych, kalendarium b d ce rodzajem komentarza 

satyryczno-humorystyczno-futurystycznego, 

alfabety, debat , reporta  historyczno-podró ni-

czy, felieton-poradnik, felieton-apostrofa i ran-

kingi. Autorka uwa a, e innowacyjne s  te  

niektóre felietony podró nicze i jako przyk ad 

podaje artyku y pisane przez Daniela Passen-

ta dla tygodnika „Polityka”. W jednym z nich 

dziennikarz napisa  relacj  z podró y odby-

wanej nowym w polskich kolejach poci giem 

Pendolino i pos ugiwa  si  nieustannymi wtr -

ceniami w postaci komentarza z lektury wy ej 

wymienionego czasopisma, a tak e dialogów 

z innymi pasa erami. Wskazane przez autork  

przyk ady dowiod y, e wspó cze ni dziennika-

rze prasowi charakteryzuj  si  du  kreatywno-

ci , nie tylko w kwestii poruszanych tematów, 

ale tak e je li chodzi o genologi . Dowodzi te , 

e odczuwaj  oni potrzeb  eksperymentowania 

oraz podejmowania gry ze schematami gatun-

kowymi. Zdaniem autorki mo e to wynika  

z wci  pog biaj cej si  konkurencji nowych 

mediów oraz nieustannej walki o czytelnika. 

Bogo bska zwraca te  uwag  na fakt, e po 

pisarzach od lat eksperymentuj cych z form  

przyszed  czas na dziennikarzy, którzy zacz li 

odczuwa  g ód nowo ci.

Monika Bia ek z Uniwersytetu Gda skiego 

koncentruje si  na zmianach, do jakich docho-

dzi w radiu, a konkretnie – w reporta u radio-

wym. Autorka zaczyna od przybli enia historii 

reporta u w Polsce oraz jego ewolucji, a  do 

momentu powstania reporta u d wi kowego, 

a nast pnie podaje, jakie nowe formy mo emy 

w nim znale . Okazuje si , e jest to m.in. takie 

poj cie jak feature, czyli termin przyj ty z ra-

diofonii brytyjskiej, którym okre la si  dzie o 

akustyczne koncentruj ce si  wokó  odautor-

skich reß eksji, rozbudowanych partii literac-

kich oraz elementów kreacji, takich jak Þ kcyjni 

bohaterowie, sytuacje i dokumenty. Autorka za-

uwa a jednocze nie, e wi zanie tego zjawiska 

z reporta em wywo uje dyskusje, czy nie jest 

to ju  zbyt dalekie od dotychczasowej deÞ nicji. 

Dostrzega te , e reporta  radiowy jest gatun-

kiem podlegaj cym ci g ej ewolucji, a wiad-

czy o tym fakt, e w ci gu dziewi dziesi ciu 

lat przeszed  od literatury czytanej do czystej 

formy d wi kowej przed mikrofonem. Autorka 

wyra a te  nadziej , e pomimo zachodz cych 

ewolucji reporta  nigdy nie zatraci swojej g ów-

nej cechy, czyli intymno ci odbioru.

Publikacja po wi ca sporo uwagi telewizji 

i zmianom, jakie dokona y si  w obecnych tam 

gatunkach. Aleksandra Fudala-Bara ska z Uni-

wersytetu Ekonomicznego w Katowicach zwra-

ca uwag  na przemiany w newsach na przyk a-

dzie Aktualno ci, czyli serwisu informacyjnego 

Telewizji Katowice. Autorka dzi ki poczynio-

nym badaniom i ich dok adnej analizie zauwa-

a, e przekazywane przez tamtejszych dzien-

nikarzy wiadomo ci stopniowo ewoluowa y od 

tradycyjnego dziennikarstwa informacyjnego 

w kierunku infotainmentu. Dlatego informacyj-

ne formaty w Telewizji Katowice, podobnie jak 

inne gatunki telewizyjne, zosta y podporz dko-

wane potrzebom rozrywki. W konsekwencji, 

do tamtejszych Aktualno ci przenika y ró nego 

rodzaju zjawiska, takie jak ekonomizacja czy 

tabloidyzacja. W j zyku telewizyjnych infor-

macji pojawi a si  ironia, satyra, gry i zabawy 

s owem. Dziennikarze przestali te  oddziela  
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fakty od komentarzy. Poza tym przekazywane 

wiadomo ci by y nacechowane emocjonalno-

ci  oraz zaanga owaniem reporterów. Oprócz 

odpowiedzi na podstawowe pytania kto?, co?, 

gdzie?, kiedy?, jak i dlaczego?, równie wa ne 

sta y si  sposób przekazu i odpowiedni do-

bór materia u Þ lmowego, które decydowa y 

o atrakcyjno ci informacji. Autorka zwróci a 

te  uwag  na to, e zmiany towarzysz ce ka-

towickiemu serwisowi informacyjnemu mo na 

tak e zauwa y  w innych wydaniach wiadomo-

ci regionalnych i ogólnopolskich. Dzienniki 

coraz bardziej przypominaj  bowiem medialne 

show ni  magazyn, którego zadaniem jest infor-

mowanie i przekazywanie faktów o otaczaj cej 

rzeczywisto ci. 

Michalina Rutka z Uniwersytetu Gda -

skiego zbada a charakterystyk  popularnego 

programu rozrywkowego emitowanego na an-

tenie Telewizji Polskiej pt. Rolnik szuka ony. 

W swoim artykule autorka zwraca uwag , e 

rednia ogl dalno  programu wynosi a ok. 

3,6 mln widzów oraz e zosta  on nagrodzony 

Telekamer  w kategorii najlepszy serial roz-

rywkowy. Na popularno  programu z o y o 

si  wiele elementów, w tym m.in. podkre lanie 

przez producentów rodzimego charakteru pro-

dukcji przez takie wyra enia jak „polska wie ” 

czy „polski rolnik” oraz stworzenie idylliczne-

go obrazu wsi, w której obowi zuj  tradycyjne 

warto ci, jest dostatek dóbr, a ludzie yj  z po-

czuciem sensu wykonywanej pracy. Autorka 

koncentruje si  jednak przede wszystkim na 

sposobie, w jaki twórcy przedstawiaj  tytu o-

wego rolnika, a w zasadzie rolników, poniewa  

w ka dej edycji bierze udzia  kilku m czyzn. 

Po analizie sylwetek kilku z nich Rutka do-

chodzi do wniosku, e uczestnicy odpowiadaj  

dwóm typom to samo ci – posttradycyjnej i no-

woczesnej. Jednocze nie dostrzega, e bohate-

rowie zostali tak przedstawieni przez twórców 

programu, by uwaga publiczno ci skupi a si  

na ich konkretnych cechach. Autorka zauwa-

a, e tak naprawd  to, jakie osoby wyst puj  

w programie nie ma wi kszego znaczenia, bo 

tak naprawd  rzeczywisto  w programach roz-

grywkowych kreuj  producenci. Przyk adowo, 

w rolniku, który szuka ony zadbali o to, by ce-

chy uczestników odpowiada y spo ecznie panu-

j cym przekonaniom na temat to samo ci rol-

nika, a tak e jego wybranki, która powinna by  

odpowiedzialna za typowe babskie obowi zki, 

takie jak gotowanie, sprz tanie i pomoc w pra-

cach gospodarczych, oraz za tworzenie domo-

wej, rodzinnej atmosfery. Tym samym autorka 

dochodzi do wniosku, e w realizacji programu 

jego twórcy oparli si  na istniej cych wyobra-

eniach spo ecznych dotycz cych to samo ci 

i dokonali ich swobodnej interpretacji, w zale -

no ci od potrzeb zwi zanych z wymaganiami 

formatu. Zauwa a te , e w tym przypadku nie 

mo na mówi  o misyjno ci programu, ponie-

wa  na o ony na niego schemat my lowy od-

zwierciedla aktualny sposób my lenia o rolni-

kach i rolnictwie.  

W obecnych czasach nie sposób pomin  

tego, jak rozwijaj  si  gatunki w internecie. 

Zrobi  to m.in. Jakub Czopek z Uniwersytetu 

Rzeszowskiego, który zbada , czy tweet mo e 

by  traktowany jako ponowoczesna odmiana 

newsa. Analizie zosta y poddane g ównie przy-

k ady informowania za po rednictwem Twittera 

w czasie kampanii prezydenckiej 2015 roku. 

Autor starannie sprawdzi , czy zamieszczane 

na Twitterze wpisy odpowiadaj  na trzy podsta-

wowe pytania informacji dziennikarskiej: kto?, 

co?, gdzie?, czy nie ma w nich opinii autora 

i jego zaanga owania emocjonalnego oraz czy 

s  obiektywne. Analiza stu wybranych tweetów 

pozwoli a stwierdzi , e jedynie kilka z nich 

spe nia o kryteria stawiane newsom – znacz -

ca wi kszo  nie odpowiada a na pytania typu 

„kto?”, „co?”, „gdzie?”. Zrobione przez autora 

badania pokazuj , e chocia   w ród tweetów 

mo na znale  takie, które spe niaj  kryteria 

klasycznej informacji, to gin  one w znacznie 

wi kszej grupie komunikatów, która nie spe -

nia tej roli. Ponadto wykorzystuj  one jedynie 

skrótow  wersj  newsa i niejednokrotnie nosz  

znamiona gatunków publicystycznych, takich 
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jak komentarz czy opinia, co stoi w sprzecz-

no ci z wy cznie informacyjnym charakterem 

newsa. Czopek zauwa a, e podany w skonden-

sowanej formie osobisty przekaz najnowszych 

wiadomo ci bezpo rednio od osób znajduj cych 

si  w centrum wydarze , mo e stanowi  boga-

te ród o informacji dziennikarskiej. Poniewa  

wiele z nich ma intymny charakter, to spotykaj  

si  one z zainteresowaniem odbiorców, którzy 

we wspó czesnych mediach szukaj  elementów 

sensacyjno-rozrywkowych. 

Przybli one artyku y s  dowodem na to, e 

publikacja zawiera sporo ciekawych tre ci, a tak-

e wiedzy naukowej uzyskanej dzi ki badaniom 

w asnym. Warto ci  pracy jest tak e interdyscy-

plinarno  i kreatywno  autorów, którzy nie 

bali si  porusza  zarówno skomplikowanych 

tematów dotycz cych genologii dziennikarskiej, 

jak i tematów nowych i dotychczas rzadko bada-

nych, jak np. problem tre ci zamieszczanych na 

Twitterze. Ponadto autorzy udowodnili, e gatun-

ki w mediach ulegaj  nieustannej ewolucji, która 

w wi kszo ci przypadków jest wymuszona przez 

rzeczywisto  rynkow , czyli bran ow  konku-

rencj , oraz przez oczekiwania odbiorców. 

Rozwa ania o wspó czesnych gatunkach 

i formatach zaprowadzi y autorów przywo a-

nych prac przynajmniej do dwóch wniosków. 

Po pierwsze, okaza o si , wbrew wcze niej-

szym przypuszczeniom, e gatunki we wspó -

czesnych mediach nadal maj  ugruntowan  

pozycj , a tak e – jak s usznie zauwa aj  we 

wst pie redaktorzy – „mimo niezwyk ej dyna-

miki zmian w mediach, wszelkie próby klasyÞ -

kacji czy typologii pozwalaj  opanowa  zam t 

gatunkowo-formatowy”. Po drugie, publikacja 

pokazuje, e wspó czesna genologia, oprócz 

tradycyjnych narz dzi (opisanych w licznych 

pracach naukowych) ch tnie si ga do nowych 

metod i uj  badawczych. Reasumuj c, mo -

na stwierdzi , e ksi ka stanowi interesuj cy 

wk ad w badania dotycz ce genologii dzienni-

karskiej i z pewno ci  b dzie dobr  lektur  dla 

kolejnych pokole  studentów dziennikarstwa, 

polonistyki i innych kierunków humanistycz-

nych. Publikacja potwierdza s owa Tomasza 

Gobana-Klasa, który napisa : „Telewizja jest 

domen  gatunków. Strumie  telewizyjny ogl -

damy ze wzgl du na gatunki. (…) Jednocze-

nie, przegl daj c ramówk , mamy k opoty za-

klasyÞ kowaniem programów do jakiejkolwiek 

czystej kategorii gatunkowej”.

Okazuje si  jednak, e obecnie nie tylko 

telewizja, ale tak e inne rodzaje mediów przy-

sparzaj  odbiorcom problemy z odpowiedni  

klasyÞ kacj …

Paulina J draszczak

t    t    t

O becna sytuacja nadawców publicznych 

jest pochodn  tych procesów, które pod 

koniec lat 70. ubieg ego wieku oznacza y wy-

ra ny zwrot neoliberalny w gospodarce. Gdy 

rz dy w Wielkiej Brytanii (thatcheryzm), USA 

(reaganomika), we Francji (gaullistowscy neoli-

bera owie Chiraca), we W oszech (neoliberalna 

frakcja chadeków) zapocz tkowa y wprowa-
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