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Sprawozdanie z konferencji Komunikowanie i media  
w dialogu obywatelskim, 17–18 maja 2018 r., Kraków 

W dniach 17–18 maja 2018 w salach Instytutu Dziennikarstwa, 

Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego od-

były się obrady pierwszej edycji ogólnopolskiej konferencji naukowej 

pt. Komunikowanie i media w dialogu obywatelskim, którą zorgani-

zowali pracownicy oraz doktoranci Instytutu Dziennikarstwa, Me-

diów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Kra-

kowie we współpracy z pracownikami Biura Miejskiego Ośrodka 

Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie. W skład Komitetu 

Naukowego weszli: prof. dr hab. Teresa Sasińska-Klas, dr hab. Ewa 

Bogacz-Wojtanowska, prof. UJ, prof. dr hab. Grażyna Prawelska- 

-Skrzypek, dr hab. Agnieszka Hess, dr hab. Agnieszka Szymańska, 

dr hab. Jarosław Flis, dr hab. Beata Klimkiewicz oraz dr Michał Bu-

kowski. Sekretarzem komitetu organizacyjnego była mgr Magdalena 

Wilk, a w skład komitetu weszli doktoranci Wydziału Zarządzania 

i Komunikacji Społecznej UJ.  

Konferencję otworzył panel dyskusyjny pt. „Ile dialogu w dialogu?” 

prowadzony przez dr hab. Agnieszkę Hess. W dyskusji udział wzięli 

dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński), 

Mateusz Płoskonka (Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych 

w Krakowie, Urząd Miasta Krakowa), Ewa Chromniak (Fundacja Biuro 

Inicjatyw Społecznych), Piotr Ogórek („Gazeta Krakowska”) oraz Anna 

Jarzębska (Fundacja Mapa Pasji). Dyskutanci zwrócili uwagę m.in. na 

potrzebę większej promocji aktywności obywatelskiej w mediach oraz 

na niedoskonałość procesu wydawniczego uniemożliwiającą dokładną 
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analizę inicjatyw obywatelskich w mediach. Następnie prelegenci odpo-

wiadali na pytania z sali.  

Po zakończeniu panelu dyskusyjnego rozpoczęły się wystąpienia 

tematyczne podzielone na panele: (1) „W obliczu wyzwania: budżet 

partycypacyjny i partycypacja społeczna”, (2) „Dialog w polityce, poli-

tyka w dialogu”, (3) „Media w dialogu, dialog w mediach”, (4) „Jak 

komunikujemy dialog”, (5) „Dialog = współpraca?”, (6) „Social media 

i nowe technologie – cud dialogu?” (7) „W poszukiwaniu utraconej teo-

rii dialogu”, (8) „Warto rozmawiać. Kontrowersje w dyskursie politycz-

no-medialnym”. Model wystąpień został oparty na relacjach mistrz–

uczeń, ponieważ moderatorami byli czołowi polscy medioznawcy, socjo-

logdzy i politolodzy, m.in. prof. dr hab. Teresa Sasińska-Klas (UJ), 

dr hab. Dorota Piontek, prof. UAM, dr hab. Marek Mazur (UŚ), dr hab. 

Ewa Marciniak (UW). Prowadzący nie tylko moderowali dyskusję, ale 

również wspierali prelegentów cennymi uwagami metodologicznymi. 

W trakcie jednego z panelów – media w dialogu, dialog w mediach – 

wystąpił reprezentant Wydziału Socjologiczno-Historycznego UR, 

dr Jarosław Kinal, który w swoim referacie zatytułowanym Medialny 

obraz działań bottom-up oraz top-down w prasie regionalnej oraz lokal-

nych portalach internetowych na przykładzie województwa podkarpac-

kiego zaprezentował nie tylko analizę wyników badań medioznawczych 

przeprowadzonych w bieżącym roku akademickim, ale również nowe 

trójstopniowe narzędzie do analizy przekazów medialnych, które spotka-

ło się z życzliwym przyjęciem przez obecnych na sali. Na szczególne 

wyróżnienie zasługują wystąpienia Marka Młynarczyka, który zaprezen-

tował społeczna percepcję funkcjonowania tzw. grantów sołeckich 

w województwie łódzkim, mgr Joanny Grzechnik, która przedstawiła nie 

tylko wyniki badań medialnej obecności aktorów dialogu obywatelskie-

go w Krakowie, ale też pogłębioną analizę problemów metodologicz-

nych tego typu badań, oraz mgr Małgorzaty Tadeusz-Ciesielczyk, która 

wskazała na niewerbalne elementy dialogu, obrazując je materiałem 

wizualnym.  

Cennym elementem konferencji była ożywiona dyskusja naukowa, 

w tym dotycząca współpracy interdyscyplinarnej w zakresie badania 

zjawiska dialogu społecznego oraz problemów związanych z konwer-

gencją mediów, smogiem informacyjnym oraz sposobami relacjonowa-

nia wydarzeń związanych z szeroko rozumianymi działaniami stymulu-

jącymi formowanie się i przekształcanie społeczeństwa obywatelskiego. 


