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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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dzanie zmian pod has em liberalizacji i deregu-

lacji, to przes ank  tej nowej polityki by a g -

boka wiara w wolny rynek, przedsi biorczo  

i woln  konkurencj . Jednocze nie w a nie 

wtedy pojawi a si  telewizja kablowa i sateli-

tarna, podwa aj c monopol naziemnego radia 

i telewizji (zw aszcza mediów pa stwowych), 

otwieraj c przestrze  dla wi kszej liczby kana-

ów. W ten sposób za ama  si  powojenny kon-

sensus, charakterystyczny dla postaw spo ecz-

nych i politycznych  powojennej Europy. 

Dzisiaj wiele wskazuje równie  na to, e 

dotychczasowy model dzia ania nadawców pu-

blicznych wyczerpa  si  i w wielu krajach po-

szukuje si  nowego, który by by zdolny do sku-

tecznych odpowiedzi na wyzwania, które sta-

wia epoka technologii cyfrowej. Modelu, który 

zapewnia swobodny dost p do oferowanych 

tre ci, uwzgl dnia z o ony kontekst spo eczny, 

jest mo liwy do wprowadzenia ze wzgl dów 

ekonomicznych i technologicznych, gwarantuje 

instytucjonaln  niezale no  polityczn . 

Poszukuj c takiego modelu, czy raczej 

modeli, nale a oby uwzgl dni  i ten fakt, e 

w istocie, jak pisa a Minna A. Horowitz (2015), 

nie ma adnej cudownej alternatywy dla istnie-

j cych organizacji Public Service Media, które 

mog yby rozwi za  inaczej takie problemy, jak 

niezale no  instytucjonalna, dostateczne Þ nan-

sowanie, zaanga owanie audytorium, obecno  

na wielu platformach.

To wszystko wszak e nie oznacza, e media 

publiczne dzia aj  dobrze. Ich codzienno ci  

s  nak adaj ce si  na siebie kryzysy, nie tylko 

zreszt  w Polsce: obok to samo ciowego i Þ -

nansowego, równie  kryzys zwi zany z opó -

nieniem technologicznym, wreszcie – kryzys za-

rz dzania, dwoisty stosunek pa stwa do mediów 

publicznych. I niezale nie od tego jakie formy 

prawne i organizacyjne przyjmuj  nadawcy pu-

bliczni w poszczególnych krajach, w istocie staj  

przed podobnymi dylematami i ród ami napi . 

Chodzi m.in o nast puj ce dylematy:  

1. Czy nadawcy publiczni powinni utrzy-

mywa  tradycyjnie poj ty (ze wzgl du na tre , 

form , uk ad programowy) program linearny, 

czy te  jak najszersz  ofert  programow  win-

ni umieszcza  na mo liwie wszystkich platfor-

mach dystrybucyjnych, m.in. w internecie, te-

lefonii komórkowej, tworz c ofert  nielinearn  

i staj c si   dostawc  us ug medialnych (zob. 

Dyrektywa o us ugach audiowizualnych)?

2. Czy media publiczne ze swoj  ofert  

programow  maj  by  elementem nowocze-

snego spo ecze stwa i jego kultury, forum 

gdzie wszyscy czuj  si  „jak u siebie w domu”, 

a spo ecze stwo uznaje je za swoje, co oznacza 

równie  audytorium wspólnego mianownika 

(niekoniecznie – najni szego), czy maj  sta  si  

sk adnikiem kulturalnego getta dost pnego dla 

mniejszo ci?

3. Czy media publiczne maj  wchodzi  

intensywniej na rynek, prowadz c w istocie 

dzia alno  gospodarcz , czy zachowa  „czyst  

misj ”, przyjmuj c, w nawi zaniu do s ów Ka-

rola Jakubowicza, klasztorny model dzia ania? 

Pierwsze rozwi zanie grozi uwik aniem si  

w rynek i utrat  niezale no ci ekonomicznej, 

drugie – utrat  audytorium.

4. W jakim stopniu media publiczne maj  

by  samodzielne, samoreguluj ce si  i nieza-

le ne od pa stwa w sferze zarz dzania?

I chocia  nadawcy publiczni s  postrzega-

ni jako sposób obrony przed niedoskona o ci  

rynku, jako narz dzie ró norodno ci mediów 

i instrument polityki kulturalnej pa stwa, to 

popadaj  w sprzeczno  polegaj c  na tym, e 

trudno oddzieli  tkwi cy w ich tradycji duch 

paternalizmu od stawianych im celów spo ecz-

nych, edukacyjnych i kulturalnych. 

Poniewa  pa stwo by o czynnikiem spraw-

czym powstania mediów publicznych, si  rze-

czy polityka niejednokrotnie odgrywa a kluczo-

w  rol  w ich rozwoju. Niemniej wra liwo  na 

ingerencj  pa stwa w media publiczne cechuje 

dzisiaj wszystkie spo ecze stwa. 

Media publiczne to dobro wspólne, chodzi 

wi c o to, by przynosi o korzy  wszystkim 

obywatelom, zapewniaj c im dost p do edu-

kacji, kultury, informacji i rozrywki. Istnie-
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nie i skuteczne dzia anie mediów publicznych 

wymaga wi c zachowania równowagi mi dzy 

polityk  i rynkiem. I to zanik czy naruszenie 

tej równowagi, a nie zmiana kulturowa – tra-

westuj c Huntingtona – powoduje kryzys kon-

cepcji i praktyki mediów publicznych. Dlatego 

od pewnego czasu mówi si  o uspo ecznieniu 

mediów publicznych, co wydaje si  oczywiste, 

ale nie jest ju  takie oczywiste w odniesieniu 

do potrzeby wykorzystania obecno ci konwen-

cjonalnego medium w sieci w celu nawi zania 

lepszych relacji z odbiorcami, zw aszcza m o-

dymi, i uwypuklenia roli nadawcy publicznego 

w procesach demokratycznych. 

Redaktorzy i autorzy inkryminowanej pracy 

stan li przed trudnym zadaniem ukazania pano-

ramy problemów zwi zanych z zarz dzaniem 

mediami publicznymi w po owie drugiej deka-

dy XXI wieku. Dzisiaj na czo o problematyki 

zarz dzania mediami publicznymi wysuwaj  si  

dwa obszary: zarz dzanie zmian  technologicz-

n  i zarz dzanie tre ci , zw aszcza ze wzgl du 

na symptomatyczn  ewolucj  tych organizacji 

polegaj c  na odchodzeniu od public service 

broadcasting i przechodzeniu do public service 

media. To zmiana znacz ca, cz ca si  z coraz 

intensywniejszym wykorzystaniem nowych 

mo liwo ci, które nios  nowe technologie. 

Ksi ka, wydana w serii „Cultural and 

Media Studies” przez presti ow  oÞ cyn  wy-

dawnicz  Routledge, sk ada si  z trzech cz -

ci, w których znalaz y si  prace 21 autorów, 

w tym, niestety, ostatni artyku  napisany przez 

nieod a owanego Karola Jakubowicza. Od razu 

nale y podkre li , e autorzy poszczególnych 

artyku ów to wytrawni, znani na arenie mi dzy-

narodowej specjali ci zajmuj cy si  mediami 

publicznymi, m.in. Christian S. Nissen – b. szef 

Grupy Strategii Cyfrowej EBU, Bissera Zanko-

va, Roberto S. Candel – szef Media Inteligence 

Service EBU, Minna A. Horowitz czy w a nie 

Karol Jakubowicz, któremu zreszt  ksi ka jest 

dedykowana.

Ka da z cz ci pracy nawi zuje do obec-

nego stanu nadawców publicznych i formu uje 

wynikaj ce st d postulaty zmian w dotychcza-

sowych sposobach zarz dzania organizacjami 

publicznymi mediów. Artyku y w pierwszej 

cz ci zosta y po wi cone ramom teoretycz-

nym funkcjonowania nadawców publicznych 

w nowej rzeczywisto ci technologicznej i zwi -

zanym z ni  zachowaniom odbiorczym. Teksty 

pomieszczone w drugiej cz ci analizuj  Þ lo-

zoÞ  dzia ania instytucji mediów publicznych, 

ogniskuj c uwag  na nowych wyzwaniach 

przed którymi staj  dzisiaj kieruj cy tymi or-

ganizacjami. Artyku y w trzeciej cz ci doty-

cz  pewnych pomys ów i studiów przypadków 

ilustruj cych reorientacj  w sposobach i for-

mach zarz dzania mediami publicznymi, które 

powsta y na gruncie gier sieciowych, mediów 

spo eczno ciowych itd. Chodzi np. o podejmo-

wanie w ramach organizacji publicznych me-

diów takich dzia a  menad erskich jak crowd-

sourcing czy crowdfunding.

Trudno by oby w krótkiej recenzji omówi , 

nawet pokrótce, wszystkie artyku y zawarte 

w ksi ce. Na jeden wszak e, reprezentuj cy, jak 

my l , sposób my lenia o mediach publicznych 

wi kszo ci autorów, warto zwróci  specjaln  

uwag . Jak wspomnia em, w obliczu wyzwa , 

wobec których staj  dzisiaj publiczne organiza-

cje medialne, kwesti  pierwszoplanow  jest za-

rz dzanie zmian  w wielu aspektach dzia alno-

ci nadawców publicznych, jak równie  zmiana 

dzia ania i struktury organizacji publicznych 

w mediach. Dzisiaj, jak to formu uje Nissen, 

chodzi o odej cie od scentralizowanej kontroli 

mened erskiej dotycz cej planowania ramów-

ki, zamawiania audycji, re imu produkcyjne-

go, kosztów utrzymywania struktury. Chodzi 

równie  o to, by centralistyczne i hierachiczne 

kierowanie w du ych, zintegrowanych pionowo 

organizacjach publicznych mediów by y zast -

powane koordynacj . Nissen w swoim artyku-

le przedstawia stosunkowo najpe niej schemat 

zarz dzania organizacj  publiczn  mediów 

sk adaj c  si  z trzech g ównych Þ larów: mar-

ketingu, oferty programowej i technologii. Jako 

pierwsza w Europie, jeszcze w po owie lat 90. 
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wprowadzi a ten model organizacji i zarz dza-

nia BBC, a nast pnie norweska NRK i pozosta e 

organizacje publiczne radia i telewizji w krajach 

skandynawskich. Ten model polega, w skrócie, 

na rozdzieleniu produkcji i dystrybucji, z jedno-

czesnym wprowadzeniem wewn trzrynkowego 

sposobu podzia u zasobów, w którym bud et 

znajduje si  w gestii dyrektorów anten, a w a-

ciwie – w r kach redaktorów zamawiaj cych, 

znajduj cych si  najbli ej produkcji. W konse-

kwencji atwiej mo na w takim elastycznym 

modelu zmienia  priorytety, przesuwa  zasoby, 

wywo ywa  konkurencj  wewn trzn , pomy-

s owo , zwi ksza  efektywno  wydawanych 

rodków zgodnie z regu  value for money. 

W rodowisku technologii cyfrowej i inte-

raktywnych mediów spo eczno ciowych opi-

sany powy ej w uproszczeniu model zmie-

nia si  ze wzgl du na post p technologiczny 

zwi zany przede wszystkim z konwergencj , 

a ponadto z powodu zwi kszenia udzia u pro-

dukcji zewn trznej. Zmiany s  jednak g bsze 

i obejmuj  w najwi kszej mierze zachowania 

odbiorców – u ytkowników obÞ cie korzystaj -

cych z mo liwo ci tworzenia w asnej ramówki 

dzi ki nielinearnej ofercie programowej, utrzy-

muj cych aktywne relacje z nadawc  lecz rów-

nie  bior cych udzia  w tworzeniu tre ci w try-

bie user generated content. Dla zarz dzaj cych 

organizacjami publicznymi mediów oznacza to 

w najbli szych latach odej cie od centralistycz-

nych struktur w adzy, rezygnacj  z nadmiernie 

rozbudowanych mechanizmów kontroli, dro-

biazgowych procedur itd. Oczywi cie nie ma to 

nic wspólnego z eliminacj  najwy szego szcze-

bla zarz dzania organizacj , lecz zmian  jego 

roli i funkcji. Do kieruj cych organizacjami pu-

blicznymi mediów powinno nale e  wypraco-

wywanie strategii rozwoju, zarz dzanie Þ nan-

sami, alokacja bud etu, rekrutacja personelu. 

Krótko mówi c, chodzi o przej cie z zarz dza-

nia r cznego do zarz dzania o charakterze przy-

wództwa, którego rola polega na motywowaniu 

i tworzeniu warunków do powstania organizacji 

twórczej, w której atwiej rodz  si  talenty.

Praca zbiorowa pod redakcja Lizzie Jackson 

i Micha a G owackiego – warta z wielu powo-

dów prze o enia na j zyk polski – powinna by  

swojego rodzaju reference book przede wszyst-

kim dla kieruj cych mediami publicznymi, ale 

te  dla studentów kierunku zarz dzania w me-

diach, a mo e najbardziej dla tych, którzy pra-

cuj  nad koniecznymi dzisiaj zmianami w funk-

cjonowaniu sektora publicznego w mediach.

Stanis aw J drzejewski

t    t    t

P ierwsze wra enie jest percepcyjne, po-

wierzchniowe: Szkice j zykoznawczo-pra-

soznawcze to ksi ka przyjemna. Projekt i kolo-

rystyka ok adki, jej faktura i mi kko , czcionka 

– wszystko to jest naprawd  mi e dla oka i r ki. 

Warstw  tre ciow  tej empirycznej przyjem-

no ci stworzy  Wojciech Kajtoch – pracownik 

Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komuni-

kacji Spo ecznej Uniwersytetu Jagiello skiego, 

kierownik Zak adu Semiotyki Mediów i Komu-
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