
Z ak ad Komunikowania Spo ecznego i Dzien-

nikarstwa Instytutu Politologii Uniwersyte-

tu Wroc awskiego zorganizowa  ogólnopolsk  

konferencj  naukow  pt. „Badania ilo ciowe 

i jako ciowe w studiach nad komunikowa-

niem politycznym”. Wydarzenie mia o miejsce 

23 pa dziernika 2015 roku we Wroc awiu. Ce-

lem spotkania by a wymiana do wiadcze  mi -

dzy naukowcami reprezentuj cymi ró ne dys-

cypliny naukowe, których przedmiotem bada  

by y narz dzia badawcze stosowane w studiach 

nad  komunikowaniem politycznym. Konferen-

cja obj a szerokie spektrum zagadnie  meto-

dologicznych. Wiele czasu po wi cono nie tyl-

ko samym referatom, ale równie  dyskusjom, 

które toczy y si  po ka dym z paneli. 

Uczestników konferencji przywita a kie-

rowniczka Zak adu Komunikowania Spo ecz-

nego i Dziennikarstwa prof. dr hab. Bogus a-

wa Dobek-Ostrowska. W otwarciu konferencji 

uczestniczy  dyrektor Instytutu Politologii prof. 

dr hab. Robert Alberski, który wrazi  uznanie 

wobec organizacji interdyscyplinarnego spo-

tkania na temat bada  w zakresie komunikowa-

nia politycznego oraz zadowolenie, e ma ono 

miejsce w o rodku wroc awskim. Nast pnie 

profesor wyg osi a wyk ad inauguruj cy konfe-

rencj  pt. Rola metodologii w nauce o komuni-

kowaniu. Zawar a w nim bogaty zbiór zagad-

nie  metodologicznych, wskazuj c równie  na 

do wiadczenia, jakie o rodek wroc awski ma 

w projektach badawczych.

„Komunikowanie polityczne w nowych 

mediach” to tytu  pierwszego panelu, który pro-

wadzi a profesor. Jako pierwsza wyst pi a mgr 

Anna Paluch z Uniwersytetu Wroc awskiego, 

która przedstawi a prezentacj  pt. Wykorzy-

stanie narz dzi informatycznych w procesie 

gromadzenia materia u badawczego do bada  

nad komunikowaniem politycznym w mediach 

spo eczno ciowych. Kolejn  prelegentk  by a 

dr Katarzyna Stelmach z Uniwersytetu l skie-

go w Katowicach, która zaprezentowa a prac  

pt. Metody i techniki bada  komunikowania 

politycznego w internecie, realizowanych przy 

pomocy ICT. Potencja  i praktyka. Mgr Pawe  

Baranowski z Uniwersytetu  Wroc awskiego 

przedstawia  Programowanie w naukach spo-

ecznych i jego zastosowanie w analizie komu-

nikowania politycznego on-line. Jako ostatni 

wyst pi  dr Jakub Jakubowski z Uniwersytetu 

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który 

mówi  o portalu proscholars.pl, którego celem 

jest promocja dorobku naukowego badaczy. 

Zgodnie z intencj  organizatorów, po wyst pie-

niach uczestnicy mieli okazj  zadawa  pytania 

i wymienia  si  spostrze eniami na poruszane 

tematy. Szybko wywi za a si  dyskusja doty-

cz ca ró nych podej  do metodologii. Z jednej 

strony wskazywano na jej ci g o , z drugiej na 
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ewolucj , której podlegaj  narz dzia badawcze. 

Omawiano równie  rol  i cele wykorzystywania 

nowych narz dzi informatycznych. Tematem 

dyskusji by y te  ograniczenia metodologiczne 

poszczególnych narz dzi badawczych.

Drugi panel pt. „Studia nad dziennikarstwem 

a komunikowanie polityczne” prowadzi  dr Mi-

cha  G owacki z Uniwersytetu Warszawskiego. 

Jako pierwsza wyst pi a dr hab. Lucyna Szot 

(Uniwersytet Wroc awski) z prac  pt. Zawód 

dziennikarza w dobie cyfryzacji. Aspekty praw-

ne i ekonomiczne. Nast pnie zabra  g os mgr 

Adam Michel (Uniwersytet  Wroc awski), który 

wyg osi  referat pt. Zaanga owanie polityczne 

dziennikarzy w Polsce, Rosji i Szwecji. Bada-

nia w ramach projektu ”Zmiana w dziennikar-

stwie”, po czym omówi  równie  prac  swojej 

nieobecnej w tym dniu kole anki mgr Pauliny 

Barczyszyn pt. Wp yw wieku dziennikarzy na 

percepcj  standardów i warto ci zawodowych 

– metody badawcze i rezultaty. Autorami kolej-

nego wyst pienia byli badacze z Uniwersytetu 

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: dr hab. 

Agnieszka St pi ska, dr Ewa Jurga-Wosik, dr 

Bart omiej Secler, dr Dominika Naro na i mgr 

Kinga Adamczewska. W imieniu zespo u prac  

pt. Badanie postaw dziennikarzy wobec aktorów 

politycznych przedstawi a dr hab. Agnieszka 

St pi ska. Jako ostatnia w tym panelu wyst pi-

a dr Agnieszka W gli ska (Dolno l ska Szko a 

Wy sza) z referatem pt. Zadania dziennikarskie 

na poziomie lokalnym – analiza jako ciowa. Po 

zako czeniu wyst pie  rozpocz a si  dysku-

sja, w której du o miejsca po wi cono ró no-

rodnym podej ciom badawczym. Jej uczestnicy 

szukali odpowiedzi na fundamentalne pytanie 

o to, kogo mo na dzi  nazwa  dziennikarzem, 

wskazuj c mi dzy innymi deÞ nicje normatyw-

ne i socjologiczne. Porównywano stan bada  

nad dziennikarzami w Polsce do analogicznych 

bada  realizowanych na wiecie. Podejmowano 

równie  kwestie reprezentatywno ci wyników 

bada . 

Dr Bart omiej ódzki (Dolno l ska Szko a 

Wy sza) prowadzi  trzeci panel pt. „Analiza 

zawarto ci w badaniach nad komunikowaniem 

politycznym.” Jako pierwszy wyst pi  mgr 

Waldemar Sobera (Uniwersytet Wroc awski), 

który omówi  kwestie kluczowe dla swojej pra-

cy pt. Porównywanie zawarto ci dzienników 

miasta Wroc awia. Nast pnie dr Micha  Pienias 

(Uczelnia azarskiego w Warszawie) zapre-

zentowa  wyst pienie pt. Zastosowanie metody 

Manifesto Research Group w analizie tre ci 

programów wyborczych SLD do Sejmu w la-

tach 2001–2015. Kolejn  prelegentk  by a mgr 

Kateryna Zhurbenko (Charkowski Uniwersytet 

Narodowy im. Wasyla Karazina) z prezentacj  

pt. Nag o nienie relacji ukrai sko-rosyjskich 

w mediach ukrai skich. Nast pnie dr Jakub Par-

nes (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) 

wyg osi  referat pt. Wykorzystanie ilo ciowej 

analizy tre ci w badaniach nad potencja em fo-

rów internetowych jako platformy obywatelskiej 

deliberacji. Ostatnie wyst pienie odby o si  za 

po rednictwem po czenia internetowego. Mgr 

Ró a Smolak z Uniwersytetu Wroc awskiego 

zaprezentowa a prac  pt. Nag o nienie konß iktu 

rosyjsko-ukrai skiego. Analiza zawarto ci por-

tali internetowych. Po zako czeniu wyst pie  

prelegenci mieli okazj  zapozna  si  z uwagami 

pozosta ych uczestników konferencji. Jednym 

z g ównych tematów by o zastosowanie analiz 

zawarto ci wobec mediów tradycyjnych oraz 

nowych. Prelegenci odpowiadali na pytanie do-

tycz ce materia ów badawczych oraz osadzali 

je w szerszym kontek cie teoretycznym. Istotny 

w toku rozmów okaza  si  temat obiektywizmu 

w badaniach naukowych oraz wp ywaj cych na 

niego kwestii. 

Nast pny panel „Analiza dyskursu w bada-

niach nad komunikowaniem politycznym” by  

prowadzony przez dr hab. Lucyn  Szot z Uni-

wersytetu Wroc awskiego. T  cz  konferen-

cji otworzy o wyst pienie pt. Negocjowanie 

spo eczno-religijne jako czynnik wspomagaj -

cy analizy komunikowania politycznego w sie-

ci autorstwa dr. Damiana Guzka (Uniwersytet 

l ski w Katowicach). Kolejna prezentacja 

mia a tytu  Sonda e rodz  zwyci zców, czyli 
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o psychologicznych aspektach oddzia ywa  

sonda y na kszta towanie opinii publicznej, 

a jej autorami byli Przemys aw Korotusz 

i Adrian Matukiewicz, studenci z Uniwersy-

tetu SWPS. Nast pnie zabra a g os dr Eweli-

na Kancik z Uniwersytetu Marii Curie-Sk o-

dowskiej w Lublinie, która wyg osi a referat 

pt. Badania komunikowania politycznego na 

portalach spo eczno ciowych za pomoc  me-

tod hybrydowych. Jako ostatni swoj  prac  pt. 

Analiza sieci relacji komunikacyjnych zacho-

dz cych mi dzy aktywnymi jednostkami prze-

strzeni mediów spo eczno ciowych – studium 

przypadku przedstawi  mgr Jacek No ewski 

(Uniwersytet Wroc awski). Zwie czeniem pa-

nelu by a dyskusja dotycz ca znaczenia umie-

j tno ci analitycznych badaczy. Poruszono te  

kwestie zalet wynikaj cych z tworzenia zespo-

ów badawczych do realizacji szeroko zakro-

jonych bada . Istotnym tematem okaza  si  

wp yw kultury na sposoby i cele korzystanie 

z mediów spo eczno ciowych. Dyskutowano 

te  na temat sonda y, a w szczególno ci ich 

wiarygodno ci i sposobów jej zwi kszania.

Ostatni panel pt. „Komunikowanie poli-

tyczne a w adza” prowadzi a prof. dr hab. Ja-

nina Fras (Uniwersytet Wroc awski). Pierwsz  

prac  pt. Trzeci poziom agenda-setting – nowa 

perspektywa bada  nad komunikowaniem po-

litycznym on-line scharakteryzowa  jej autor 

– dr Bart omiej ódzki (Dolno l ska Szko a 

Wy sza). Nast pnie dr Bernadetta Ciesek (Uni-

wersytet l ski w Katowicach) wyg osi a refe-

rat pt. Metody krytycznej analizy dyskursu w ba-

daniach nad komunikacj  polityczn . Kolejna 

prezentacja nosi a tytu  My lenie poj ciowe 

i stereotypowe. Budowanie lub niszczenie wi-

zerunku, a jej autorem by  in . Andrzej Kope . 

Po wyst pieniach prelegentów wywi za a si  

dyskusja. Dotyczy a mi dzy innymi zastosowa-

nia krytycznej analizy dyskursu. Wskazywano 

równie  na to, e przedstawiciele politologii 

i medioznawstwa mogliby by  bardziej otwarci 

na inne dyscypliny naukowe. Panel pi ty, wraz 

z dyskusj , która si  po nim wywi za a, by  

ostatnim punktem programu. 

Wroc awsk  konferencj  zamkn a profesor 

Dobek-Ostrowska, która podsumowa a spo-

tkanie i podzi kowa a uczestnikom za aktyw-

ny udzia . Wszystkie wyst pienia prelegentów 

oraz dyskusje towarzysz ce panelom mo na 

by o ogl da  za po rednictwem internetu dzi -

ki transmisji na ywo, a materia  wideo z tego 

spotkania jest dost pny1 nadal. W zamy le or-

ganizatorów konferencja mia a na celu nie tylko 

prezentacj  wyników bada , ale tak e rozpocz -

cie debaty i wymian  do wiadcze  nad warsz-

tatem badawczym i stosowanymi narz dziami, 

bo w tym zakresie polscy badacze mediów maj  

jeszcze du o do zrobienia.

1 Zob. http://politologia.uni.wroc.pl/zksid/?p=567 [dost p: 25.10.2015]; https://www.youtube.com/watch?v=

xGwjD1w56Zc


