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nstytut Dziennikarstwa i Komunikacji Spoáecznej Uniwersytetu Wrocáawskiego (UWr)
zorganizowaá w dniach 14–15 maja 2018 roku
pierwszą z planowanego cyklu, ogólnopolską
konferencjĊ naukową „Studia i perspektywy
medioznawcze”. Pierwsza edycja odbyáa siĊ
pod hasáem „Media a spoáeczeĔstwo – wspóáczesne problemy i wyzwania”. Organizatorzy
podkreĞlali, Īe relacje miĊdzy mediami a spoáeczeĔstwem zajmują istotne miejsce w badaniach medioznawczych, a wiele zjawisk we
wspóáczesnej polskiej (i nie tylko) rzeczywistoĞci medialnej domaga siĊ wskazania, opisu
i analizy.
Po otwarciu konferencji (prof. dr hab. Marcin CieĔski, dziekan Wydziaáu Filologicznego
UWr; dr hab. prof. UWr Arkadiusz Lewicki,
dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Spoáecznej UWr) rozpocząá siĊ panel dyskusyjny (moderatorzy: dr Katarzyna Konarska,
UWr i dr Paweá Urbaniak, UWr), w którym zaplanowano udziaá przedstawicieli Ğwiata nauki
reprezentujących róĪne uczelnie (UWr: prof. dr
hab. Michael Fleischer, prof. dr hab. Aleksander
WoĨny, dr hab. prof. UWr Arkadiusz Lewicki;
UMCS: prof. dr hab. Iwona Hofman; UPJPII:
prof. dr hab. Jerzy JastrzĊbski; WSIiZ: dr hab.
prof. WSIiZ Andrzej Adamski; UO: dr hab.
prof. UO Janina Hajduk-Nijakowska; ALK:
dr hab. prof. ALK Stanisáaw JĊdrzejewski; UJ:
dr hab. Magdalena Szpunar). Uczestnicy panelu
zwrócili uwagĊ na róĪne problemy i wyzwa-

nia w kontekĞcie relacji media–spoáeczeĔstwo.
W pierwszym dniu konferencji odbyáy siĊ dwa
bloki obrad, a w kaĪdym – równolegle po trzy
sekcje.
W pierwszym bloku w sekcji pierwszej,
której obradom przewodniczyá dr hab. prof.
UWr Leszek Puáka, program obejmowaá nastĊpujące wystąpienia: dr Sebastian Musioá (UE
w Katowicach) – Prasa w poszukiwaniu czytelnika; dr hab.; prof. Uà Monika Worsowicz
(Uà) – Gra w zaufanie. O ogólnotematycznej
prasie poradnikowej dla kobiet; dr Artur Trudzik (US) – Muzyka rozrywkowa w krajowych
mediach (prasa, radio, telewizja) na przeáomie
2016/2017 (agenda setting); prof. dr hab. Michael Fleischer (UWr) – Facebook i jego máodzieĪ; mgr Anna Huth (Uĝ) – Polskie media
spoáecznoĞciowe w Niemczech.
Sekcja druga, pod przewodnictwem dr Katarzyny Konarskiej (UWr), skupiáa nastĊpujących
referentów: dr hab. Radosáaw Sajna (UKW) –
Decentralizacja mediów w Polsce i Hiszpanii
a promocja miast, regionów i spoáeczeĔstw 3.0;
dr hab. prof. UWr Magdalena Ratajczak (UWr);
mgr Ewelina Juszczak (UWr) – Media paĔstw
maáych; dr inĪ. Ewa Jaska (SGGW) – PodaĪ
i popyt na usáugi VoD na polskim rynku telewizyjnym; mgr Magdalena Jackowska (UAM
w Poznaniu) – Znaczenie telewizji mobilnej
w pejzaĪu medialnym máodych widzów; mgr
Magdalena Wilk (UJ) – Community media –
analiza sytuacji w Polsce.

Ogólnopolska konferencja naukowa „Studia i perspektywy medioznawcze…
Sekcji trzeciej przewodniczyá dr Marek
Kochan, a referaty i prezentacje przedstawili:
dr Marcin PieluĪek (UWr) – W Ğwiecie medialnych nagáówków, czyli jakie obrazy Ğwiata wytwarzane są przez portale internetowe. Analiza
porównawcza portalów Onet i TVPInfo; dr Karolina Lachowska (UWr) – Medialny obraz terroryzmu i terrorysty na przykáadzie publikacji
w wybranych tygodnikach opinii; mgr Aleksandra Rzyska (UKW) – Idea medialnego „ramowania” w badaniach szkolnictwa wyĪszego;
mgr Wojciech JastrzĊbski (UWr) – Medium
a charakterystyka komentarzy internetowych.
Wyniki badania korpusowego; prof. dr hab. Jerzy JastrzĊbski (UPJPII) – PublicznoĞü – oÞara
czy sprawca.
Po przerwie obiadowej obradowano w trzech
sekcjach, w tym jednej dyskusyjnej.
W sekcji czwartej, pod przewodnictwem
dr hab. prof. Uà Moniki Worsowicz, spotkali siĊ: dr Marek Kochan (Uniwersytet SWPS,
Warszawa) – Obraz Polaków w publikacjach
portali internetowych; mgr Anna Udaáa – Szkolenie z emoji (Uniwersytet SWPS) oraz troje
przedstawicieli UWr: mgr Krzysztof Waraksa
– Message in a bottle – analiza mitologizacji
ról páciowych w reklamach perfum unisex; mgr
Dominika ZiĊtek – Smells like (whose?) spirit
– analiza mitologizacji ról páciowych w reklamach perfum damskich; mgr Aleksandra Michaáowska-KubĞ – Pogrzeb jako widowisko.
Antropologiczna reßeksja nad marketingowym
wymiarem kultury.
Sekcja piąta, z przewodniczącą dr hab. prof.
Uà Magdaleną Ratajczak, miaáa równie bogaty
program. Wystąpili w niej: mgr Piotr Czerkawski (UWr) – W sáuĪbie czwartej wáadzy. Obraz
mediów i dziennikarzy we wspóáczesnym kinie;
mgr Mateusz Bartoszewicz (UWr) – Quo vadis
polska debato publiczna? – czyli rzecz o mechanizmach wspóáczesnej propagandy politycznej;
dr Sylwia Dec-Pustelnik (UWr) – Oblicza patriotyzmu we wspóáczesnych tygodnikach opinii;
dr Magdalena Butkiewicz (UKSW) – Manipulacja historią i wychowanie patriotyczne – ana-
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liza dyskursu politycznego w polskich mediach;
dr Tomasz Pionkowski (UKSW) – Skandale
polityczne w Polsce – czy tabloidyzacja sáuĪy
demokracji?
Hasáem przewodnim sekcji szóstej dyskusyjnej byáy pola i formy wspóápracy dziennikarzy i medioznawców. DyskusjĊ moderowaá
przedstawiciel gospodarzy konferencji dr Adam
Szynol, a uczestnikami byli: dr Michaá KuĞ oraz
dziennikarze mgr Bartáomiej Dwornik, dr Marian Maciejewski, mgr Krzysztof ĝwiercz, mgr
Dariusz Wieczorkowski.
Drugi dzieĔ konferencji rozpoczĊáy obrady toczące siĊ jednoczeĞnie w trzech sekcjach.
W sekcji siódmej obradom przewodniczyá prof.
dr hab. Stanisáaw BereĞ (UWr), a jej uczestnikami byli: dr hab. prof. UWr Igor Borkowski – To
dziĊki zaangaĪowaniu naszej redakcji… Dziennikarstwo interwencyjne jako narzĊdzie ksztaátowania wizerunku profesji; dr inĪ. Agnieszka
Werenowska (SGGW) – Uwarunkowania skutecznej komunikacji z dziennikarzami branĪy
IT; mgr Jakub KubĞ (UWr) – Crowdfunding
jako nowa forma Þnansowania dziennikarstwa;
dr Marek Palczewski (Uniwersytet SWPS, Warszawa) – Fake news jako zagroĪenie dla dziennikarstwa.
SekcjĊ ósmą, z przewodniczącym dr. hab.
prof. UWr Jerzym Biniewiczem, tworzyli:
dr hab. Magdalena Szpunar (UJ) – We wáadzy
algorytmów; mgr Paweá Nowak (UJ) – Himalaje mediów; dr Mariusz Wszoáek (UWr) – Co
media komunikują? Koncepcja oferty komunikacyjnej w Ğwietle nauki o komunikacji; dr Annette Siemes (UWr) – ĩycie przez róĪowe gogle.
Analiza ofert komunikacyjnych dotyczących
wspaniaáego nowego Ğwiata; mgr Ewa KĊdzia
(UWr) – ĝwiadomoĞü wirtualnoĞci Ğwiata.
Dr hab. Urszula Glensk, przedstawicielka
gospodarzy konferencji, byáa przewodniczącą
w sekcji dziewiątej. w której wystąpili: mgr Renata àukaszewska (UWr) – ĝwiadectwo czasów.
Przemiany we wspóáczesnym polskim reportaĪu
na przykáadzie ksiąĪki Cezarego àazarewicza
„ĩeby nie byáo Ğladów. Sprawa Grzegorza
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Przemyka”; mgr ZoÞa Nauka (UWr) – Zmiana
pola semantycznego wyraĪenia „polskie obozy
zagáady” w dyskursie medialnym na przeáomie
stycznia i lutego 2018 roku; dr Agnieszka Walecka-Rynduch (UP w Krakowie) – Twórcza literatura faktu (creative non-Þction) jako symulakrum wspóáczesnoĞci; dr Izabela M. Bogdanowicz (UW) – Edukacyjna funkcja mediów na
przykáadzie opisu Polski AD 2017 w reportaĪu
rosyjskiego niezaleĪnego dziennikarza.
Obrady w kolejnych trzech sekcjach, w tym
jednej dyskusyjnej, toczyáy siĊ po przerwie
obiadowej.
W sekcji dziesiątej obrady poprowadziá
dr hab. Jacek GrĊbowiec (UWr). Gáos w niej
zabrali: dr hab. prof. UO Janina Hajduk-Nijakowska (UO) – Ekspansja wizualnoĞci. Wpáyw
wspóáczesnych mediów na sposób pojmowania
rzeczywistoĞci; mgr Waldemar Bojakowski
(UWr) – Wizualizacja danych we wspóáczesnych mediach; dr Michaá Grech (UWr) –
„Teksty z góry”; dr Katarzyna Kopecka-Piech
(UWr) Demediatyzacja – czy(m) jest?; prof.
dr hab. Aleksander WoĨny (UWr) – Scenariusze
kultury jako „matryce” wiąĪące media ze spoáeczeĔstwem
W sekcji jedenastej, pod przewodnictwem
prof. dr. hab. Andrzeja Zawady (UWr), mie-
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li swoje wystąpienia: dr Dominik LewiĔski
(UWr) – Media a czas; ks. dr Krzysztof StĊpniak (AH im. A. Gieysztora w Puátusku) –
Spoáeczne kampanie reklamowe jako kreator
poĪądanych postaw i zachowaĔ; mgr Piotr
Kurowski (UWr) – Wpáyw mediów na postawy moralne spoáeczeĔstw. Próba rozwaĪaĔ
nad etyką mediów; ks. dr hab. Michaá DroĪdĪ
(prof. UPJPII) – Edukacja obywatelska jako
misja i powinnoĞü etyczna mediów; dr Michaá
Rydlewski (UWr) – Media a tworzenie przyzwoitego spoáeczeĔstwa.
Sekcja ostatnia (a druga dyskusyjna) dotyczyáa tematu „Filmoznawstwo a medioznawstwo – razem czy osobno?”. Moderatorem byá
dr hab. prof. UWr Arkadiusz Lewicki, a ekpertami prof. dr hab. Piotr Zwierzchowski (UKW),
prof. dr hab. Bogusáaw Skowronek (UP w Krakowie), prof. dr hab. Andrzej GwóĨdĨ i dr hab.
Barbara Kita (oboje z Uĝ) i mgr Adam WyĪyĔski (Filmoteka Narodowa).
Krótkie zamkniĊcie konferencji byáo jej
zwieĔczeniem. W kuluarach powtarzano zgodne
opinie, Īe jedynym sáabym punktem wrocáawskiego spotkania byáy wystąpienia i dyskusje
skumulowane jednoczeĞnie w trzech sekcjach,
co wymagaáo od jej uczestników dokonywania
nieustannych wyborów.

