
W Gorzowie Wielkopolskim 4 grudnia 

2015 r. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bi-

bliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta 

odby o si  seminarium medioznawcze pt. „Ko-

munikacja i media” – i by a to ju  druga edycja 

Seminarium M odych Medioznawców i Komu-

nikologów. Tym razem zosta a zorganizowa-

na przez gorzowsk  ksi nic  we wspó pracy 

z Zak adem Komunikacji Spo ecznej i Mediów 

AWF we Wroc awiu, pod patronatem Polskie-

go Towarzystwa Komunikacji Spo ecznej. To 

w a nie w go cinnych progach tej wroc awskiej 

uczelni odby a si  w 2013 r. pierwsza edycja se-

minarium, którego rezultatem s  dwa tomy pt. 

Zmiany medialne i komunikacyjne, opublikowa-

ne w 2015 r. nak adem gda skiego Wydawnic-

twa Naukowego Katedra.

G ówna idea spotka  polega na pracy w ma-

ych grupach roboczych pod kierunkiem do-

wiadczonych naukowców. Przedmiotem pracy 

s  przes ane wcze niej szkice lub projekty, ar-

tyku y b d ce w trakcie powstawania (working 

papers), wst pne raporty itp., z którymi wszy-

scy cz onkowie grupy zapoznaj  si  wcze niej. 

Spotkanie s u y tak e nakre leniu planu pracy 

nad konkretnym opracowaniem naukowym. 

Wszystko odbywa si  pod czujnym okiem eks-

pertów, którzy swoim do wiadczeniem wspiera-

j  m odych badaczy. 

Medioznawcy i komunikolodzy przyjecha-

li do Gorzowa, aby dyskutowa  na temat roli 

mediów w kszta towaniu wspólnot lokalnych 

i transnarodowych we wspó czesnym wiecie. 

Seminarium rozpocz  dr Krzysztof Wasilew-

ski z gorzowskiej ksi nicy, który w imieniu 

organizatorów przywita  uczestników spotkania 

oraz przedstawi  g ówne za o enia i program 

warsztatów.  

Nast pnie o mo liwo ciach doÞ nansowa-

nia projektów naukowych ze rodków Unii 

Europejskiej mówi  przedstawiciel Lokalnego 

Punktu Informacyjnego o Funduszach Europej-

skich, dzia aj cego w ramach Urz du Marsza -

kowskiego Województwa Lubuskiego. Przed-

stawi , z jakich programów UE mog  korzysta  

zarówno indywidualni naukowcy, jak i uczelnie 

wy sze, a tak e przekaza  dane kontaktowe do 

instytucji, które bezpo rednio zajmuj  si  dota-

cjami dla nauki.

Kolejny wyk ad wyg osi  dr Bart omiej 

ódzki z Dolno l skiej Szko y Wy szej. 

W swoim wyst pieniu poruszy  tematyk  wyko-

rzystania narz dzi internetowych w badaniach 

medioznawczych. Dzi ki niemu uczestnicy se-

minarium poznali darmowe oraz komercyjne 

programy s u ce m.in. do analizy Big Data czy 

te  wyszukiwania trendów w takich serwisach 

spo eczno ciowych, jak Twitter i Facebook.

Po przerwie rozpocz a si  cz  warsztatowa 

seminarium. Poprowadzi a j  dr hab. prof. UJK 

Jolanta Chwastyk-Kowalczyk z Instytutu 

Dziennikarstwa i Informacji Uniwersytetu 
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Jana Kochanowskiego w Kielcach, pe ni -

ca podczas spotkania rol  eksperta. Zgodnie 

z przyj t  konwencj , ka dy najpierw przedsta-

wia  za o enia swojego artyku u lub projektu, 

a nast pnie g os zabiera a profesor Chwastyk-

-Kowalczyk. Istotne by y tak e komentarze 

pozosta ych uczestników bior cych aktywny 

udzia  w dyskusji. Taki sposób pracy pozwala  

na dok adne i spokojne omówienie wszystkich 

zg oszonych prac. 

Jako pierwszy przedstawi  swój projekt dr 

Jakub Parnes z Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Katowicach, który by  zatytu owany „Badanie 

zakresu biernego i czynnego korzystania z pol-

skich internetowych mediów lokalnych przez 

Polaków mieszkaj cych w Norwegii”. Nast pnie 

poddano pod dyskusj  artyku  dr Kaliny Kukie -

ko-Rogozi skiej z Wy szej Szko y Humanistycz-

nej TWP w Szczecinie po wi cony fotograÞ om 

wojennym Rity Leistner. Jako trzeci zaprezento-

wa  si  mgr Adam Pawlukiewicz reprezentuj cy 

badawcz  Þ rm  Pentagon Research, który omó-

wi  swoje do wiadczenia z ilo ciowej analizy 

zachowa  widzów wybranych zawodów sporto-

wych. Z kolei mgr Julia liwi ska z Uniwersyte-

tu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przedsta-

wi a tekst pt. „Komunikacja medialna a problem 

uchod ców”. Jako ostatni wyst pi  dr Sebastian 

Musio  z Uniwersytetu Ekonomicznego w Ka-

towicach, który zaprezentowa  za o enie i cele 

projektu bada  empirycznych z wykorzystaniem 

Big Data na temat efektywnej komunikacji w te-

rapii onkologicznej. 

Seminarium by o doskona  okazj  do za-

prezentowania rezultatów w asnych bada  

i wymiany do wiadcze . Dzi ki merytorycz-

nemu wsparciu profesor Chwastyk-Kowalczyk 

wszyscy uczestnicy mogli pozna  mocne i s abe 

strony swoich projektów, wykorzystuj c zg o-

szone uwagi w dalszej pracy. Jej efekty znajd  

si  w przygotowywanej do druku w 2016 roku 

monograÞ i naukowej pod roboczym tytu em 

Lokalne, regionalne, transnarodowe. Rola me-

diów w kszta towaniu wspólnot.


