
Z ak ad Komunikowania Spo ecznego 

i Dziennikarstwa Instytutu Politologii 

Uniwersytetu Wroc awskiego osi gn  dojrza y 

wiek – sko czy  osiemna cie lat. Urodzinowa 

okazja to dobry powód, by przyjrze  si  roli, jak  

wroc awski o rodek odgrywa w polskim i euro-

pejskim rodowisku naukowym; jak prezentuje 

si  jego dorobek, a tak e – by zastanowi  si  nad 

przydatno ci  bada  medioznawczych i komuni-

kologicznych dla politologii. Tym zagadnieniom 

by a po wi cona konferencja „Komunikologia 

i politologia. Razem czy osobno? 18 lat ZKSiDz 

w Instytucie Politologii UWr”, która odby a si  

we Wroc awiu 23 stycznia 2015 roku.

 Uczestników powita  prof. dr. hab. Robert 

Alberski, dyrektor Instytutu Politologii, które-

go krótkie wyst pienie zainaugurowa o kon-

ferencj . Rol  gospodyni wydarzenia pe ni a 

kieruj ca ZKSiDz prof. dr hab. Bogus awa 

Dobek-Ostrowska, która na wst pie przedsta-

wi a histori  oraz dorobek Zak adu. Wskaza a 

m.in. 23 publikacje, które ukaza y si  w se-

rii „Komunikowanie i Media” Wydawnictwa 

Uniwersytetu Wroc awskiego i prace zbio-

rowe w serii „Studies in Communication and 

Politics” Wydawnictwa Peter Lang. Profesor 

zaprezentowa a równie  czasopismo naukowe 

„Central European Journal of Communica-

tion” oraz przypomnia a organizowane przez 

ZKSiDz krajowe i zagraniczne konferencje 

naukowe. 

Pierwsz  sesj , po wi con  roli projektów 

mi dzynarodowych w rozwoju ZKSiDz, roz-

pocz o wyst pienie Media Accountability and 

Transparency in Europe (MediaAct) po wi cone 

7. Ramowemu Programowi Unii Europejskiej. 

Prof. dr hab. Bogus awa Dobek-Ostrowska, dr 

Micha  Ku  oraz dr Micha  G owacki przedstawili 

o rodki badawcze, które wchodzi y w sk ad kon-

sorcjum oraz g ówne cele projektu – rozpoznanie 

systemów odpowiedzialno ci mediów, porówna-

nie wp ywów systemów tradycyjnych i innowa-

cyjnych, a tak e opracowanie zalece  odno nie 

dalszego rozwoju polityki medialnej UE. Zapre-

zentowali równie  metodologi  bada , wybrane 

rezultaty oraz publikacj , która powsta a na bazie 

projektu Journalists and Media Accountability. An 

International Study of News People in the Digital 

Age (Peter Lang, New York 2014).

Kolejny projekt Journalism in Change. Jo-

urnalistic culture in Poland, Russia and Swe-

den zaprezentowali prof. dr hab. Bogus awa 

Dobek-Ostrowska, dr Micha  G owacki, mgr 

Adam Michel, mgr Magdalena Krzanowska, 

mgr Jacek No ewski, mgr Ró a Smolak i mgr 

Waldemar Sobera. Wskazali oni o rodki zaan-

ga owane w badania (Uniwersytet Sodertorns 

w Sztokholmie, Uniwersytet im. omonosowa 

w Moskwie oraz Uniwersytet Wroc awski), 

a tak e przedstawili etapy prowadzonych bada  

oraz metodologi , która umo liwi a przeprowa-

dzenie 500 ankiet i 20 pog bionych wywiadów 

Sprawozdanie z konferencji „Komunikologia 

i politologia. Razem czy osobno? 18 lat ZKSiDz 

w Instytucie Politologii UWr”, 

Wroc aw, 23 stycznia 2015

Paulina Barczyszyn, Jacek No ewski



162 Paulina Barczyszyn, Jacek No ewski

w ka dym z badanych krajów. Zaprezentowano 

te  publikacje, które powsta y na bazie projektu 

i te, które s  planowane na rok 2015. 

Media in transition in Latvia, Poland, Rus-

sia and Ukraine to tytu  projektu przedstawio-

nego przez prof. dr hab. Bogus aw  Dobek-

-Ostrowsk , mgr Ann  Paluch oraz mgr Paw-

a Baranowskiego. Prelegenci zaprezentowali 

za o enia projektu, który mia  pomóc w nawi -

zaniu kontaktów z naukowcami i praktykami 

z regionu, aby diagnozowa  stan mediów w Eu-

ropie rodkowej i Wschodniej.  Zrelacjonowali 

te  spotkania badaczy, które odby y si  w Pol-

sce, otwie, Ukrainie i Rosji.

Dalsza cz  sesji zosta a po wi cona nowe-

mu projektowi badawczemu planowanemu na lata 

2014–2017, a zatytu owanemu Symbiotic leader-

media relations? Exploring interaction between 

prime ministers and the media in Finland, Lithu-

ania, Poland and Sweden. Prof. dr hab. Bogus awa 

Dobek-Ostrowska i mgr Jacek No ewski przed-

stawili za o enia projektu i narz dzia badawcze, 

którymi b d  si  pos ugiwa  podczas jego reali-

zacji. Wskazali te  g ówne obszary badawcze, na 

których koncentruje si  projekt – „prezydencjali-

zacj ”, personalizacj  i mediatyzacj  polityki. 

Ostatnie wyst pienie w tej sesji to prezen-

tacja Europejskiego Obserwatorium Dzienni-

karskiego, której dokonali dr Micha  Ku  i mgr 

Anna Paluch. Badacze przedstawili histori  kon-

sorcjum oraz kraje, które wchodz  w jego sk ad. 

Wskazali, e projekt z za o enia koncentruje si  

na dziennikarstwie i ma przedstawia  szersz , 

mi dzynarodow  perspektyw , a tak e umo li-

wia  przep yw informacji i wyników bada .

Drug  sesj , zatytu owan  „Badania indy-

widualne nad komunikowaniem i mediami”, 

otworzy a prof. dr hab. Janina Fras wyst pie-

niem Medialne przekazy biograÞ czne i ich 

wspó czesne pole gatunkowe. Prelegentka 

przedstawi a podej cie genologiczne do typów 

wypowiedzi oraz przyczyny popularno ci prze-

kazów biograÞ cznych, a w ród nich intensyw-

no  tre ci, etnocentryzm, elitarno  bohaterów 

oraz atrakcyjno  medialn  personiÞ kacji. Na-

kre li a równie  wspó czesne pola gatunkowe 

typowe dla omawianych przekazów.

Dr hab. Lucyna Szot oraz mgr Waldemar 

Sobera w prezentacji Media lokalne i ich zna-

czenie dla polityki przedstawili charakterystyk  

mediów regionalnych, odnosz c si  do wyników 

bada  dotycz cych ich oceny przez odbiorców. 

Opisali te  relacje mi dzy mediami regionalny-

mi a lokaln  polityk , zauwa aj c negatywne 

przedstawianie polityków, a tak e eskapizm po-

wodowany czynnikami rynkowymi. 

W referacie Misja publiczna – wskazów-

ki UE a casus Polski dr Maria Gmerek scha-

rakteryzowa a unijn  polityk  medialn  oraz 

wskaza a kluczowe dla niej akty prawne i orze-

czenia Trybuna u Sprawiedliwo ci. Na tym tle 

prelegentka zaprezentowa a histori  rozwoju 

polskiej polityki medialnej i przedstawi a roz-

wa ania deÞ nicyjne po wi cone mediom pu-

blicznym i ich misji.

Sesj  zako czy  referat Rozwój sieciowego 

komunikowania politycznego w perspektywie 

bada  longitudinalnych dr Micha a Jacu skiego 

i mgr Paw a Baranowskiego. Przedmiotem zain-

teresowa  badaczy by a ci g o  i zmiany w sys-

temie komunikowania politycznego, w tym po-

tencja  mediów spo eczno ciowych, rozwój me-

diów w asnych aktorów politycznych i fenomen 

wyborcy 2.0. Zaprezentowane zosta y te  meto-

dy badawcze, a tak e wst pne wyniki bada .

Dalsza cz  konferencji mia a charakter 

panelu dyskusyjnego, w którym wzi li udzia  

kierownicy i przedstawiciele innych zak adów 

dzia aj cych w ramach Instytutu Politologii 

UWr. Dyskusj  rozpocz  prof. dr hab. Kazi-

mierz Dziubka (Zak ad Spo ecze stwa Obywa-

telskiego). Swoj  wypowied  opar  na koncep-

cji The structure of scientiÞ c revolution Thoma-

sa Kuhna, zgodnie z któr  nauka, rozwijaj c si , 

obrasta w ró nego rodzaju nowe modele i sche-

maty. Prof. dr hab. Teresa o -Nowak (Zak ad 

Mi dzynarodowych Stosunków Politycznych) 

zwróci a uwag  na post puj cy proces segmen-

tacji i fragmentyzacji nauk o polityce. Zdaniem 

panelistki nauka coraz bardziej si  specjalizuje, 
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co mo e szkodzi  nie tylko samej politologii, 

ale te  ka dej nowej dziedzinie, która powsta-

je w jej ramach. Kolejnym dyskutantem by  

prof. dr hab. Andrzej Jab o ski (Zak ad Teorii 

Polityki), który stwierdzi , e politologia oraz 

komunikologia s  sobie wzajemnie potrzebne. 

Zdaniem profesora badacze zajmuj cy si  po-

lityk  musz , a przynajmniej powinni, bada  

kwestie komunikowania politycznego, które s  

nieod cznym elementem sprawnie funkcjonu-

j cego systemu demokratycznego w warunkach 

mediatyzacji ycia politycznego. Koncentruj c 

si  na zmianach w obr bie systemów politycz-

nego i medialnego, g os zabra a dr hab. Lucyna 

Szot, przedstawiaj c wybrane obszary bada  

z zakresu komunikologii. W ród nich znala-

z o si  analizowanie obcej dla politologii sfe-

ry komercyjnej, analizy zawarto ci przekazów 

zarówno politycznych, jak i medialnych oraz 

badanie samych nadawców i ich wp ywów na 

kszta towanie przekazów. Zdaniem prof. dr hab. 

Janiny Fras za wspólny element politologii i ko-

munikologii mo na uzna  debat  publiczn . Jej 

obserwacja pozwala na wyci ganie wniosków 

natury politologicznej – znaczenia dla syste-

mu politycznego – oraz komunikologicznej 

– poszczególnych elementów procesu komu-

nikowania. W celu dok adnego zbadania tego 

zagadnienia nale y spojrze  na nie ca o ciowo 

– zarówno od strony politycznej, jak i czysto 

komunikacyjnej. Nast pnie prof. dr hab. Robert 

Wiszniowski (Zak ad Systemów Politycznych 

i Administracyjnych) zwróci  uwag , e obok 

sfery metodologicznej istnieje wymiar dydak-

tyczny. Jego zdaniem oddzielanie komunikolo-

gii od politologii jest podobnie bezzasadne, jak 

roz czanie od niej marketingu politycznego, 

który de facto stoi pomi dzy sfer  komunika-

cyjn  a polityczn . Profesor Wiszniowski zacy-

towa  tak e s owa nieobecnego na konferencji 

prof. dr hab. Andrzeja Antoszewskiego, który 

równie  wskazuje na proces post puj cej me-

diatyzacji ycia politycznego i uzale nienia go 

od ekranu telewizora. Prof. dr hab. Bogus awa 

Dobek-Ostrowska wyrazi a opini , e komuni-

kologia i politologia powinny i  w parze. Nie 

mo na bowiem analizowa  problemów poli-

tycznych w oderwaniu od procesów komunika-

cyjnych. Jej zdaniem obie dziedziny maj  wiele 

podobnych obszarów zainteresowa , a ró no-

rodne sposoby ich eksplanacji pozwalaj  na do-

g bne zbadanie interesuj cych nas zagadnie . 

W ramach dyskusji g os zabra  dr Eugeniusz 

M yniec (Zak ad Teorii Polityki), wed ug które-

go trzeba tworzy  i modyÞ kowa  programy dy-

daktyczne, aby pojawiaj ce si  w nich problemy 

by y atwo urzeczywistniane i rozwi zywane. 

To, czy dana dziedzina nauki ma funkcjonowa  

w ramach lub przy wspó pracy z inn  ma – jego 

zdaniem – drugorz dne znaczenie. Nast pnie 

prof. dr hab. Dariusz Skrzypi ski (Zak ad Bada  

Aktywno ci Politycznej) stwierdzi , e w przy-

padku ZKSiDz spór o wspó istnienie politologii 

i komunikologii rozwi zuje si  sam. Zak ad pro-

wadzi bowiem badania o proÞ lu politologicznym 

i medioznawczym. W jego opinii politologia 

przechodzi g boki kryzys i ze wzgl du na swoj  

szerok  specjalizacj  ma problem z to samo ci . 

Problem dotyczy tak e i tego, e nauka w Polsce 

jest rozpatrywana w kategoriach administracyj-

nych. Taki stan oznacza, e b d  powstawa y 

nowe obszary i dyscypliny pozwalaj ce uzyski-

wa  w adz  i wp ywy w wiecie nauki. 

Konferencja podsumowa a dorobek nauko-

wy badaczy zwi zanych z ZKSiDz oraz ukaza a 

szerokie spektrum bada  zarówno indywidual-

nych, jak i realizowanych w ramach projektów 

mi dzynarodowych. Pytanie, czy politologia 

i komunikologia powinny funkcjonowa  razem, 

czy osobno pozostaje jednak otwarte. Uczest-

nicy spotkania doszli do wniosku, e mamy do 

czynienia z kryzysem nauk o polityce i polito-

logii oraz z jej post puj c  segmentacj  na po-

szczególne, wyspecjalizowane fragmenty. To, 

czy nowo powstaj ce dziedziny wiedzy b d  

si  wspiera y, czy wzajemnie sobie szkodzi y, 

zale y od indywidualnego podej cia badawcze-

go i odpowiedniego ukierunkowania zespo ów 

naukowych do kooperacji oraz wymiany my li, 

pogl dów i metod badawczych.


