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Współcześnie tematyka związana z mediami jest niezwykle popularna i często-
kroć analizowana oraz omawiana. Ma to oczywisty związek z ekspansją rozma-
itych rodzajów mediów, zwłaszcza elektronicznych. Pomimo ogromnego zain-
teresowania wskazanym obszarem badawczym, na szczególną uwagę zasługuje 
publikacja Media lokalne i dziennikarstwo. Aspekty współczesne i historyczne, 
pod redakcją prof. AFM dr hab. Katarzyny Pokornej-Ignatowicz i prof. UŚ dr hab. 
Stanisława Michalczyka, w której poruszono kwestie zarówno bardzo aktualne, 
jak i te, które zaklasyfi kować można jako historyczne.

Z tego też względu autorzy postanowili zaoferować czytelnikowi opraco-
wanie składające się z dwóch części i dzięki takiemu ujęciu, odbiorca otrzymał 
niezwykle interesujące i zarazem pełne studium nad podstawowymi, współcze-
snymi zagadnieniami tyczącymi się mediów lokalnych, wraz z ciekawymi tek-
stami odwołującymi się do kwestii historycznych. W tym obszarze tematycznym 
utrzymana jest druga część publikacji, zatytułowana W kręgu refl eksji nad hi-
storią rozwoju dziennikarstwa i mediów, gdzie na szczególną uwagę zasługuje 
artykuł otwierający Ewy Migaczewskiej, który w małym stopniu nawiązuje do 
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historii dziennikarstwa, ale bazuje na wynikach badań nie tylko najnowszych, 
także tych obejmujących ostatnie dziesięciolecie. 

Migaczewska w tekście Dziennikarz – zawód zaufania publicznego. Ana-
liza społecznych oczekiwań i spostrzeżeń, analizuje zawód dziennikarza w kon-
tekście kategorii zawodu zaufania publicznego. W pierwszym rzędzie ukazuje 
wyznaczniki zawodu zaufania publicznego, a następnie zestawia z nimi postrze-
ganie tejże kategorii przez społeczeństwo. Autorka niezwykle ciekawie prezen-
tuje normatywny aspekt percepcji zawodu dziennikarza, który prezentowany jest 
przez większość polskiego społeczeństwa, co w efekcie prowadzi rozważania do 
nakreślenia charakterystyki swego rodzaju typu idealnego dziennikarza. Pozo-
stałe artykuły tej części dotykają zagadnień bardzo zróżnicowanych, jednakże 
mieszczą się doskonale w obszarze zagadnień historycznych, obejmujących za-
równo prasę podziemną, jak i twórczość wybitnych jednostek.

Wracając do części pierwszej publikacji, zatytułowanej W kręgu badań 
mediów lokalnych i regionalnych, warto wspomnieć, że jej tematyka pozwala 
zapoznać się z zagadnieniem mediów lokalnych, których analiza dotyka głównie 
problemów współczesnych, bezpośrednio z nimi związanych. Uwagę czytelnika 
zwrócić może artykuł Katarzyny Dojwy Między „misją” a „rynkiem”. Próba 
analizy znaczenia prasy lokalnej dla społeczności lokalnej, który akcentuje istot-
ny wzrost znaczenia lokalizmu i tym samym, w efekcie przemian ustrojowych, 
stopniowe umacnianie zrębów społeczeństwa obywatelskiego. Teza ta wiąże się 
bezpośrednio ze stanowiskiem autorki w kwestii znaczącego wzrostu znaczenia 
prasy lokalnej, która w sposób unikatowy łączy umiejętność utrzymania się na 
rynku prasowym, ze zdolnością zaspokajania potrzeb lokalnych społeczności. 
Jest to bardzo ciekawe, niepozbawione krytycznych uwag, lecz zarazem optymi-
styczne studium, wieszczące dalszy rozkwit tej kategorii mediów.

Obydwa pokrótce omówione artykuły mogą stanowić zachętę do bardziej 
dogłębnej lektury pozostałych tekstów zawartych w tej pozycji książkowej, która 
przez wzgląd na swą oryginalność i wielowątkowość zasługuje na miano publi-
kacji stanowiącej nową jakość w  analizie zagadnień z zakresu mediów lokalnych 
i dziennikarstwa.


