
„I nternational Conference on Communication 

& Media Studies”, zorganizowana na Uni-

wersytecie Kalifornijskim w Berkeley, zgroma-

dzi a niemal 160 prelegentów. Dzi ki szczególnej 

organizacji pracy uczestników w panelach tema-

tycznych, sesjach dyskusyjnych i spotkaniach 

networkingowych wydarzenie sta o si  okazj  nie 

tylko do zaprezentowania w asnych wyników ba-

da , ale i realnej debaty i wymiany do wiadcze  

pomi dzy naukowcami z kilkudziesi ciu o rod-

ków bada  nad mediami i komunikacj . 

Oba konferencyjne dni otwiera y prezen-

tacje go ci specjalnych – keynote speakerów. 

W pierwszym dniu profesor David Karpf 

z George Washington University w referacie 

What Happened to the Political Blogosphere: 

Tracing the Hidden Forces that Shape Alt-Me-

dia omawia  zagadnienie wzajemnych relacji 

mediów cyfrowych (zw aszcza blogosfery) 

i instytucji politycznych w kontek cie zjawiska 

politycznego i spo ecznego aktywizmu. Karpf 

twierdzi, e media cyfrowe stworzy y nowy typ 

„s uchania” (listening) grup nacisku zorgani-

zowanych w sieci. Zdaniem badacza widoczne 

fale e-petycji, „polubie ”, hashtagów i wiru-

sowych Þ lmów sygnalizuj  wzrost znaczenia 

aktywnej opinii publicznej – organizacje poli-

tyczne starannie monitoruj  t  aktywno  onli-

ne i wykorzystuj  j  do opracowania nowych 

strategii i narracji politycznych, które pomagaj  

im odnie  sukces w rozwijaj cym si  systemie 

mediów hybrydowych. Karpf zastrzega jednak, 

e nadmierna wiara w cyfrowe „s uchanie” 

mo e doprowadzi  do os abienia spo ecze stwa 

obywatelskiego jako ca o ci.

Drugi dzie  konferencji otworzy a Berit 

Anderson, twórczyni i redaktor naczelna por-

talu i jednocze nie think tanku Scout (www.

scout.ai). Anderson prezentowa a mechanizmy 

i taktyki wp ywania na opini  publiczn  w sie-

ci, realizowane zarówno przez podmioty poli-

tyczne, jak i biznesowe. Uczyni a to m.in., od-

nosz c si  do afery Cambridge Analitica, w tym 

jej aktualnego stanu i bie cych konsekwencji. 

Przekonywa a równie , e istniej  sposoby sku-

tecznej walki z przeciwnikami w cyberwojnach 

i zach ca a do kaskadowej edukacji u ytkow-

ników sieci – równie  w relacji nauczyciele 

akademiccy–studenci. Ca emu wyst pieniu An-

derson towarzyszy o strategiczne pytanie o za-

gro enie, jakie internet stanowi dla demokracji 

i jak rozwija  sie , by to potencjalne zagro enie 

ogranicza . Warto nadmieni , e prelegentka 

zaprezentowa a równie  ciekawe zestawienia 

po wi cone aktywno ci internetowych trolli 

i botów, które na co dzie  s  „ ledzone” i „mo-
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nitorowane” przez wyraÞ nowane algorytmy 

tworzone i rozwijane w zespole programistów 

think thanku Scout. 

Organizatorzy zorganizowali wyg asza-

ne referaty w cznie 39 sesji tematycznych: 

dzie  pierwszy – “Strategic Engagement”, “Te-

aching and Learning”, “Reach and Represen-

tation”, “Popular Engagement”, “Community 

Connections”, “Media Matters”, “Global Per-

spectives”, “In the News”, “Political Waves”, 

“Creative Endeavors”, “Power of Persuasion”, 

“Digital Realities”, “Speaking Truth to Power”, 

“Trumped”, “Tech Trends”, “Critical Conver-

sations”; dzie  drugi – “Media Reß ections”, 

“Cultural Frames”, “New Frontiers”, “Here We 

Are”, “Social Media Links”, “Shifting Terrain”, 

“Focus Discussions”, “Innovation Showcase”, 

“Virtual Lightening Talk”, “Connected Lives”, 

“Imagine All the People”, “Strategic Appro-

aches”, “Political Ponderings”, “Newsworthy”, 

“Troubled Waters”, “Diverse Views”, “Notes 

on News”, “Democratic Debacles”, “New Li-

teracies”, “Professional Concerns”, “Vive L’in-

dependance”, „Views and Reviews”, „Contem-

porary Considerations”. Jak wida  cho by po 

tytu ach poszczególnych sesji, niektóre z nich 

utrzymywa y wi ksz  spójno  tematyczn , 

inne czy a przede wszystkim perspektywa ba-

dawcza lub teoretyczna. 

Na konferencji w Berkeley Polsk  reprezen-

towa o kilkoro badaczy: dr hab. Magdalena Ma-

teja z Wydzia u Politologii i Studiów Mi dzy-

narodowych Uniwersytetu Miko aja Kopernika 

w Toruniu (referat Patterns of Communist Regi-

me Propaganda in Present-time Polish Public 

Television), dr Piotr Zanko oraz dr Micha  Rau-

szer z Wydzia u Pedagogiki Uniwersytetu War-

szawskiego (referat Cultural Practices of New 

Nationalism in Poland), dr Longina Strumska-

-Cylwik z Wydzia u Nauk Spo ecznych Uni-

wersytetu Gda skiego (referat The Educational 

Value of Internet Communication Space from 

the Perspective of Its Users) oraz troje akade-

mików z Wydzia u Dziennikarstwa, Informacji 

i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego: dr 

hab. Tomasz Gackowski (referat Trump’s Twi-

plomacy: How Are Trump’s Tweets Resonating 

in Polish Press Discourse?), dr Karolina Brylska 

(referat United States of America, Russian Fe-

deration and International Organizations in the 

Polish Press Discourse on 2014–2015 Crimea 

Events – Roles, SigniÞ cance, Motivations) oraz

dr Anna Mierzecka (referat Media as Sources 

of Political Information: Comparative Analysis 

of Young People’s Behavior before Presidential 

Elections in Poland and Lithuania).

Zrelacjonowanie w tym miejscu przebie-

gu wszystkich interesuj cych referatów jest 

niemo liwe, dlatego prezentujemy kilka s ów 

o wybranych, wzbudzaj cych o ywion  i inte-

resuj c  dyskusj . 

Du  popularno ci  w ród uczestników kon-

ferencji cieszy a si  sesja zatytu owana (znacz -

co) Trumped i po wi cona tre ci i formie komu-

nikowania si  prezydenta Donalda Trumpa. Po-

dejmowano w niej zagadnienia konstruowania 

to samo ci online z wykorzystaniem zjawiska 

fake news i fake media (Elisa Kannasto z Uni-

versity of Applied Sciences w Seinäjoki, referat 

Fake Media and Trump’s Image in the Presiden-

tial Election of 2016: A Secondary Construction 

of Online Identity), wp ywu nowych mediów na 

procesy wyborcze w kontek cie ograniczonych 

kompetencji odbiorców (Black Hawk Hancock, 

DePaul University, Chicago, USA, referat From 

Subjugated Knowledges to Alternative Facts: 

News Media and the Politics of Truth in the 

Trump Era) czy wykorzystania Twittera jako na-

rz dzia soft power i wp ywu na dyskurs mediów 

tradycyjnych (Tomasz Gackowski, UW, Polska, 

referat Trump’s Twiplomacy: How Are Trump’s 

Tweets Resonating in Polish Press Discour-

se?). W sesji Q&A dyskutowano o znaczeniu 

mediów spo eczno ciowych we wspó czesnych 

procesach wyborczych i wp ywie, jaki prezy-

dent Trump wywiera na kszta towanie dyskursu 

o polityce w Stanach Zjednoczonych i w innych 

krajach wiata. 

W tek jako ci nowoczesnej komunikacji 

politycznej podejmowano zreszt  w wielu kon-
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ferencyjnych prezentacjach. W zajmuj cy spo-

sób mówi  o nim Lars Holmgaard Christensen 

z Aalborg University Copenhagen w Danii (re-

ferat Anyone Can Publish, But Whom Will We 

Trust?: Factional Strategies for News Produc-

tion in a Polyfactual Society), twierdz c, e y-

jemy w spo ecze stwie „polifaktycznym” (po-

lifactual). Zdaniem badacza charakteryzuje si  

ono tym, e wytwarzanie informacji i ich dys-

trybucja nie jest zorganizowana hierarchicznie, 

nie jest scentralizowana – wiadomo ci mog  

pochodzi  od innych podmiotów ni  Þ rmy in-

formacyjne, natomiast korporacje, Þ rmy tech-

nologiczne, instytucje publiczne i organizacje 

spo eczne walcz  o to, by sta  si  wiarygodnym 

gatekeeperem w rodowisku mediów cyfro-

wych. W tej walce o bycie autorytetem, który 

mo e przedstawi  mo liwie najbardziej rzetel-

n  wiedz  faktograÞ czn , dochodzi do wr cz 

plemiennych sprzeczek zarówno mi dzy poli-

tykami, jak i mi dzy mediami. Widzimy rów-

nie  tendencj  do polaryzacji stanowisk, w któ-

rej ludzie wspieraj  podobnych sobie w walce 

o zdeÞ niowanie „faktów”. W ostatecznym roz-

rachunku s abnie pot ga mediów, które nadzo-

ruj  debat  polityczn  i dzia aj  jako spo eczny 

organ nadzoru. 

Inny aspekt komunikacji politycznej uwy-

pukli  Danilo Yanich z University of Delaware 

w USA (referat Political Advertisements, News 

and Political Communication in Local Places). 

Referent, mówi c o wyborach w Stanach Zjed-

noczonych z 2016 r., podkre li , e wiele uwa-

gi po wi cono wy cigowi prezydenckiemu, 

a tymczasem co najmniej równie interesuj ce 

procesy zasz y podczas kampanii wyborczej do 

Kongresu. Yanich przedstawi  wyniki projektu 

badawczego dotycz cego przekazów telewizyj-

nych lokalnych stacji telewizyjnych z 10 stanów 

z okresu od 5 wrze nia do 7 listopada ( cznie 

1552 przekazy), który to projekt mia  na celu 

zbadanie zwi zku mi dzy reklamami politycz-

nymi a „historiami politycznymi”, „pokrycie” 

(media coverage) doniesieniami o polityce ser-

wisów informacyjnych. Badacz postawi  pytania 

o zwi zek mi dzy politycznymi doniesieniami 

lokalnych wiadomo ci telewizyjnych a rekla-

mami politycznymi – konkludowa , e reklamy 

polityczne stanowi  dominuj cy rodzaj przeka-

zu w tego typu kampanii. Obywatele s  wr cz 

zasypywani reklamami politycznymi, które cz -

sto og aszaj  wzajemnie wykluczaj ce si  wizje 

problemów i rozwi za . W tej sytuacji wybor-

cy, zw aszcza w erze fake news, coraz cz ciej 

wykorzystuj  w asne sposoby (tak e media 

spo eczno ciowe), by próbowa  oddzieli  fakty 

od Þ kcji, b d c jednak silnie wyeksponowani 

przede wszystkim na jednostronne reklamy po-

lityczne (zarówno w telewizji mainstreamowej, 

jak i lokalnej, a tak e w social mediach, takich 

jak Facebook, gdzie króluje tzw. mikrotargeting 

wyborczy), ani eli na krytyczne, zniusanowane 

„opowie ci” przygotowane przez profesjonal-

nych dziennikarzy. Dlatego, zdaniem Yanicha, 

kampania 2016 roku tak naprawd  obna y a 

brak zaufania do mediów tradycyjnych. 

Innym interesuj cym w tkiem, podejmowa-

nym w kilku referatach, by o wykorzystanie no-

woczesnych technologii, w tym sztucznej inteli-

gencji, w procesach edukacji dzieci i doros ych. 

Dla przyk adu Nils Tolksdorf z Paderborn Uni-

versity oraz Scarlet Siebert z Koln University of 

Applied Science w Niemczech (referat Raising 

Robotic Natives?: Ethical Aspects of Learning 

with Robots in Kindergarten) mówili o u y-

teczno ci robotów w uczeniu dzieci w przed-

szkolach. Badacze z Niemiec przypomnieli po-

j cia „luka cyfrowa” i „nierówno  cyfrowa”, 

zwracaj c uwag , e luka cyfrowa odnosi si  

do ró nic dotycz cych dost pu do technologii, 

natomiast nierówno  cyfrowa odnosi si  do 

zró nicowanego wykorzystania mediów. W ród 

dzieci nierówno  istnieje równie  w zakresie 

mo liwo ci edukacyjnych, która jest zasadni-

czo kszta towana przez ich umiej tno ci j zy-

kowe. Prezentowany w referacie i ci gle roz-

wijany projekt ma na celu zbadanie mo liwo ci 

edukacji j zykowej i medialnej dzieci przez 

wykorzystanie robotów do podstawowej na-

uki j zyka (perspektywa psycholingwistyczna). 
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Cz  wyst pienia po wi cono wa nym i wci  

otwartym pytaniom o prawne, etyczne i spo-

eczne implikacje d ugoterminowego wykorzy-

stywania robotów w przedszkolu (perspektywa 

pedagogiczno-medialna). 

Kolejnym z zagadnie  cz sto pojawiaj cym 

si  w wyst pieniach by y kompetencje medial-

ne i informacyjne, szczególnie istotne w kon-

tek cie wszechobecnego problemu fake news. 

Ciekawe badanie sonda owe zosta o przepro-

wadzone w ród studentów McGill Universi-

ty (Kanada). Studenci oczywi cie zdaj  sobie 

spraw , e media spo eczno ciowe czy popular-

ne strony internetowe s  ma o wiarygodne jako 

ród a informacji, ale w a nie z nich korzysta-

j  w pierwszej kolejno ci, szukaj c informacji 

w codziennym yciu – taki wniosek wysnuto na 

podstawie 3565 uzyskanych odpowiedzi. Nad 

rzetelno  przek adaj  szybko  dost pu do tre-

ci (Information Seeking Behaviour of the Mil-

lennials: Everyday-life News, Jamshid Beheshti 

et al.). Mi dzy innymi takim zagadnieniom zo-

sta a po wi cona jedna z ostatnich ksi ek wy-

dana przez Laboratorium Bada  Medioznaw-

czych Uniwersytetu Warszawskiego1.

Wykorzystanie mediów spo eczno ciowych 

w codziennym yciu studentów by o analizo-

wane w ró nych uj ciach. Na przyk ad Nathalie 

Wesseling bada a, w jakim stopniu sposób korzy-

stania z Facebooka przez studentów (w celach 

edukacyjnych, rozrywkowych, komunikacyj-

nych etc.) mo e by  powi zane z ich przysz ymi 

sukcesami w czasie realizowania programu stu-

diów (Social Media, Distracting or Engaging?: 

Student Success and the Role of Facebook, Na-

thalie Wesseling). Z kolei Lin Malone prowa-

dzi a badania nad wykorzystaniem Facebooka 

przez studentów podejmuj cych studia w innym 

kraju ni  kraj ich pochodzenia. Na podstawie 

wywiadów oraz analizy proÞ li w mediach spo-

eczno ciowych ustali a, e Facebook odgrywa 

istotn  rol  zarówno wymiarze funkcjonalnym 

– jako ród o informacji, jak i spo ecznym – 

jako narz dzie integracji w nowym rodowisku 

(Between Home and Host Cultures: Facebook 

as a Third Space). 

Interesuj ca analiza wykorzystania w cza-

sie protestów politycznych mobilnych aplika-

cji do komunikacji zosta a przedstawiona przez 

Colina Agura z University of Minnesota. Na 

podstawie wywiadów z dziennikarzami i dzia-

aczami politycznymi w Hong Kongu i Chi-

nach pokaza , w jaki sposób aplikacje zmie-

niaj  sposób organizacji takich wydarze  oraz 

w jaki sposób w adze w wymienionych krajach 

staraj  si  im przeciwdzia a , m.in. rozsy aj c 

fa szywe wiadomo ci. Agur opisywa  równie  

ciekawe zjawisko nabywania kompetencji cy-

frowych przez osoby wcze niej niekorzystaj -

ce z technologii mobilnych specjalnie w celu 

aktywnego uczestnictwa w protestach (Mobi-

le Chat Applications and Political Protests in 

Contexts of Surveillance).

Na zako czenie warto wspomnie , e du  

zalet  konferencji okaza a si  wielo  form 

dyskusji zaproponowanych przez organizato-

rów. Oprócz tradycyjnych wyst pie  keynote 

speakers oraz paneli wype nionych prezenta-

cj  referatów i krótk  sesj  Q&A pojawi y si  

bowiem tzw. kolokwia (colloquium), podczas 

których prezentowano dane zagadnienie w ra-

mach panelu ekspertów dyskutuj cych ze sob  

i zgromadzonymi s uchaczami; wirtualna sesja 

posterowa, podczas której na du ym ekranie 

wy wietlano rotacyjnie zg oszone postery wraz 

z komentarzami autorów czy warsztaty po wi -

cone wizualizacji danych (g ównie za pomoc  

narz dzia Tableau). Szczególnie interesuj c  
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i owocn  form  okaza y si  tzw. Garden Conver-

sations oraz Talking Circles. Pierwsze z wymie-

nionych spotka  odbywa o si  po wyst pieniu 

go cia specjalnego i polega o na nieformalnej 

dyskusji – konwersacji mówcy z zaintereso-

wanymi uczestnikami konferencji ju  w mniej-

szym gronie. Podczas spotkania drugiego typu 

uczestnicy wydarzenia mieli okazj  nawi za  

kontakt z osobami o podobnych zainteresowa-

niach i do wiadczeniach badawczych (wyzna-

czono pi  swego rodzaju kó  tematycznych: 

Media Cultures/Media Theory, Spanish-Lan-

guage Talking Circle, Media Technologies and 

Processes, Media Business, Media Literature). 

Dzi ki tym formom zainteresowani akademicy 

mogli swobodnie nawi zywa  kontakty mi -

dzynarodowe i porównywa  swoje do wiad-

czenia i plany badawcze. Na zako czenie mo -

na doda , e IV mi dzynarodowa konferencja 

„International Conference on Communication 

& Media Studies” odb dzie si  w Niemczech, 

na Uniwersytecie w Bonn, 26–28 wrze nia 

2019 r. Temat przewodni konferencji to „The 

Future of Democracy in Digital Age”. 


