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iĊdzynarodowa konferencja poĞwiĊcona
mediom publicznym w krajach baákaĔskich pt. „The future of public service media in
the Western Balkans: Never-ending transition?”
odbyáa siĊ w dniach 19–20 maja 2016 roku
w stolicy BoĞni i Hercegowiny. Gáównym celem spotkania byáa diagnoza obecnej sytuacji
oraz wyzwaĔ stawianych mediom publicznym
w Albanii, BoĞni i Hercegowinie, Chorwacji,
Czarnogórze, Kosowie, Macedonii oraz Serbii w kontekĞcie miĊdzynarodowego projektu
badawczego „The prospect and development
of public service media: Comparative study of
PSB development in Western Balkans in light of
EU integration”. Projekt byá realizowany w latach 2014–2016 przez miĊdzynarodowy zespóá
pracujący pod kierownictwem prof. Manuela
Puppisa z Uniwersytetu we Fryburgu (Szwajcaria), przy wsparciu Þnansowym The Swiss
National Science Foundation1. Spotkanie w Sarajewie miaáo na celu podsumowanie wyników
analiz w oparciu o raporty sporządzone przez
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ekspertów w krajach baákaĔskich oraz przeprowadzenie wstĊpnych analiz porównawczych.
Organizatorzy konferencji zaproponowali dyskusjĊ nad wyzwaniami dla mediów publicznych
w oparciu o koniecznoĞü zwiĊkszenia poziomu
niezaleĪnoĞci politycznej, analizĊ modeli Þnansowania oraz sposoby adaptacji mediów publicznych do wyzwaĔ epoki cyfrowej (sposoby
wykorzystywania nowych mediów i technologii, poziom zaawansowania procesów cyfryzacji). Szczególny nacisk poáoĪono takĪe na rolĊ
organizacji miĊdzynarodowych i wyzwania
związane z harmonizacją regulacji prawnych
i postĊpujących procesów integracji europejskiej2. W dyskusji wziĊli udziaá przedstawiciele
oĞrodków akademickich, mediów publicznych,
organów regulacyjnych oraz wybranych instytucji europejskich, w tym Europejskiej Unii
Nadawców (European Broadcasting Union
– EBU), Europejskiej Platformy Organów
Regulacyjnych, Organizacji BezpieczeĔstwa
i Wspóápracy w Europie (OBWE) oraz Unii
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Europejskiej. Zaproszenie organizatorów przyjĊli takĪe badacze mediów z Niemiec, Polski,
WĊgier i Wielkiej Brytanii, których wystąpienia
miaáy umoĪliwiü debatĊ nad przyszáoĞcią mediów publicznych w szerokim kontekĞcie.

Media publiczne na Baákanach –
dotychczasowe efekty procesów
transformacji
Region Baákanów reprezentuje wysoki poziom
zróĪnicowania kulturowego, jĊzykowego, wyznaniowego itp., co ma swoje odzwierciedlenie w strukturze rynków medialnych. Media
w tej czĊĞci Europy byáy budowane w oparciu
o wspólną historiĊ i tradycjĊ. Rozpad Jugosáawii oraz konßikty zbrojne w latach 90. ubiegáego stulecia towarzyszyáy procesom transformacji spoáecznej, politycznej, ekonomicznej,
kulturowej i medialnej w kolejnych dekadach.
Media publiczne, które z zaáoĪenia mają wspieraü procesy demokratyzacji, promowaü treĞci
kulturowe i edukacyjne, a takĪe przyczyniaü
siĊ do szerzenia idei spójnoĞci spoáecznej, charakteryzują siĊ póĨną demokratyzacją, wysokim stopniem powiązaĔ miĊdzy organizacjami
medialnymi a aktorami politycznymi, niskim
poziomem wolnoĞci sáowa i profesjonalizmu
dziennikarskiego oraz niepewnoĞcią co do efektów procesów transformacji3. Katalog charakterystycznych cech uzupeánia wdraĪanie modelu
mediów publicznych przy wsparciu organizacji
miĊdzynarodowych oraz problemy Þnansowe
tego typu nadawców. W maju 2016 roku Europejska Unia Nadawców monitorowaáa na przykáad sytuacjĊ Þnansową nadawcy BHRT w BoĞni i Hercegowinie, któremu z koĔcem czerwca
2016 roku groziáa utrata páynnoĞci Þnansowej.
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W jednym ze swoich wystąpieĔ Ingrid Deltenre – dyrektor generalna EBU – zaapelowaáa
do Komisji Europejskiej i innych organizacji
miĊdzynarodowych o aktywny udziaá w rozmowach z rządem BoĞni i Hercegowiny w celu
„odnalezienia wiarygodnego i dáugofalowego
sposobu Þnansowania mediów publicznych
i wspierania rodzącej siĊ demokracji”4.
Spotkanie w Sarajewie rozpocząá wykáad
prof. Zrinjki Peruško z Uniwersytetu w Zagrzebiu (Chorwacja), który byá poĞwiĊcony historii
rozwoju rynków medialnych na Baákanach, ze
szczególnym uwzglĊdnieniem etapów tworzenia podstaw prawnych dla funkcjonowania mediów w regionie. Zwracając uwagĊ na trudnoĞci
z wdraĪaniem rozwiązaĔ wspierających demokratyczne media w tej czĊĞci Europy, Peruško
podkreĞliáa rolĊ kultury politycznej, konßiktów
i zaszáoĞci historycznych, które odpowiadają za
przykáady upolitycznienia.
Na koniecznoĞü dostosowania siĊ mediów
publicznych do nowych warunków na rynku
medialnym zwróciá uwagĊ dr Michaá Gáowacki
(Uniwersytet Warszawski). Prezentując wstĊpne wyniki badaĔ projektu „Kultura organizacyjna mediów publicznych: ludzie, wartoĞci,
procesy” (NCN 2015–2018), podkreĞliá rolĊ
aktorów politycznych w procesie stymulowania
i wdraĪania zmian. Jego zdaniem debaty polityczne w Polsce i innych krajach Europy ĝrodkowej i Wschodniej koncentrują siĊ na zmianach personalnych i procesach zarządzania,
a nie rozwiązują problemów, z jakimi borykają
siĊ media publiczne w XXI wieku. Gáowacki
podkreĞlaá koniecznoĞü prowadzenia dyskusji
o mediach publicznych, które uwzglĊdniaáyby zmiany w zachowaniach publicznoĞci, re-
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lacjach z interesariuszami (instytucje kultury,
przemysáy kreatywne) oraz w strukturach organizacyjnych wspierających innowacjĊ. Gáowacki zastanawiaá siĊ, w jaki sposób komunikowaü decydentom politycznym koniecznoĞü
zmiany sposobu myĞlenia o przyszáoĞci mediów
publicznych. W panelu poĞwiĊconym przykáadom upolitycznienia wystąpili takĪe Snezana
Trpevska i Igor Micevski z Instytutu BadaĔ nad
Komunikacją w Skopje (Macedonia). W swojej prezentacji skupili siĊ na etapach tworzenia
rynku medialnego, przywoáując w szczególnoĞci przykáady protestów spoáecznych w trakcie
których obywatele Macedonii domagali siĊ
wiĊkszej niezaleĪnoĞci mediów publicznych od
Ğwiata polityki. Trpevska i Micevski podkreĞlili, Īe upolitycznienie mediów publicznych stoi
w opozycji do rozwiązaĔ, zgodnie z którymi te
media powinny byü tworzone „przez obywateli
dla obywateli”. W podobnym tonie wypowiedziaáa siĊ Blerjana Bino z Europejskiego Uniwersytetu w Tiranie. Bino zwróciáa uwagĊ na
chĊü kontrolowania mediów publicznych przez
elity polityczne w Albanii, co ma negatywne
skutki dla pluralizmu oraz poziomu profesjonalizmu dziennikarzy.
Sposobom Þnansowania mediów publicznych w regionie byá poĞwiĊcony kolejny panel,
który rozpoczĊáo wystąpienie Petera Bajomi-Lazara z Budapesztu. Bajomi-Lazar zaprezentowaá
aktualną sytuacjĊ Þnansową mediów publicznych na WĊgrzech, prezentując jednoczeĞnie
koncepcjĊ 10 strategii zmierzających do upolitycznienia tego typu nadawców. W odniesieniu
do dziaáaĔ rządu Viktora Orbána autor przywoáaá
przykáady tworzenia nowych instytucji i reguá,
obsadzania stanowisk kierowniczych przez osoby sprzyjające partii rządzącej oraz przeksztaácenie mediów publicznych w narzĊdzia dla politycznej propagandy. O problemach Þnansowych
nadawców w Chorwacji, Czarnogórze i Kosowie
wypowiadali siĊ kolejno Davor Marko (Centrum
BadaĔ Spoáecznych Analitika), Nataša Ružiü
(Uniwersytet w Podgoricy) oraz Naser Miftaru
(Uniwersytet w Prisztinie). DebatĊ o wyzwa-

151

niach uzupeániáy wystąpienia dotyczące sposobów korzystania z nowych mediów i technologii.
Sally Broughton-Micova z Uniwersytetu Anglii
Wschodniej (Wielka Brytania) zwróciáa uwagĊ
na opóĨnienia procesów cyfryzacji w wielu krajach regionu. W dalszej czĊĞci panelu poĞwiĊcono uwagĊ obecnej sytuacji w BoĞni i Hercegowinie oraz w Serbii. Tatjana ûitiü, reprezentująca
serbskiego nadawcĊ publicznego RTS, mówiáa
natomiast o koniecznoĞci rozwijania portali internetowych, aplikacji mobilnych i uatrakcyjniania oferty radia i telewizji. Zdaniem ûitiü duĪe
wyzwanie dla RTS stanowi takĪe tworzenie cyfrowego archiwum, które wymaga odpowiednich
nakáadów Þnansowych oraz zaangaĪowania ze
strony instytucji nauki i kultury.

Co dalej z mediami publicznymi
na Baákanach?
Podsumowania wystąpieĔ podczas pierwszego
dnia konferencji dokonaáa Barbara Thomass
z Uniwersytetu w Bochum (Niemcy). Thomass
przypomniaáa, Īe modele mediów publicznych
naleĪy analizowaü z uwzglĊdnieniem zawartoĞci
(zadania programowe, misja mediów publicznych), sposobów organizacji i Þnansowania oraz
wszelkich form publicznej kontroli. Prelegentka
zadaáa pytanie, jakie są perspektywy tworzenia
obywatelskich mediów publicznych i co zrobiü,
aby media publiczne byáy bardziej konkurencyjne i innowacyjne. Thomass zaakcentowaáa, Īe problem mediów publicznych polega na
niedostatecznym wsáuchiwaniu siĊ Ğrodowisk
politycznych w scenariusze rozwoju rysowane przez ekspertów medialnych. Zaapelowaáa
do Ğrodowisk akademickich i badaczy mediów
o bardziej aktywny udziaá w reprezentowaniu
interesów spoáeczeĔstwa obywatelskiego. Jej
zdaniem w coraz bardziej sfragmentaryzowanych spoáeczeĔstwach media publiczne są potrzebne jak nigdy wczeĞniej. W opinii Thomass
transformacja mediów jest procesem ciągáym,
a adaptacja do nowych warunków na rynku
medialnym polega na testowaniu i uczeniu siĊ
nowych rozwiązaĔ.
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W dyskusji o przyszáoĞci mediów publicznych na Baákanach gáos zabraá takĪe Andrey
Rikhter z Biura Przedstawiciela OBWE ds.
WolnoĞci Mediów. Wystąpienie Rikhtera, które rozpoczĊáo obrady w ramach drugiego dnia
konferencji, zwróciáo uwagĊ na rolĊ organizacji miĊdzynarodowych we wdraĪaniu i promowaniu idei demokratycznych, ze szczególnym
uwzglĊdnieniem wolnoĞci sáowa. Obserwując
obecną sytuacjĊ na Baákanach, Rikhter uznaá,
Īe kraje baákaĔskie przegrywają walkĊ o niezaleĪne i obywatelskie media. W podobnym tonie
wypowiedzieli siĊ uczestnicy panelu dyskusyjnego z udziaáem przedstawicieli organów regulacyjnych, Europejskiej Unii Nadawców i radia
publicznego w BoĞni i Hercegowinie, którzy
wyzwania mediów publicznych analizowali
takĪe w kontekĞcie rosnącej popularnoĞci partii
prawicowych oraz przyszáoĞci integracji europejskiej. Scenariusze rozwoju mediów publicznych w regionie, jakie akcentowano podczas
dyskusji, uwzglĊdniaáy koniecznoĞü wzmocnienia standardów etyki dziennikarskiej, jakoĞci
zadaĔ publicznych oraz stworzenia z mediów
publicznych atrakcyjnych miejsc pracy dla wykwaliÞkowanych i kreatywnych przedstawicieli
máodego pokolenia.
Podsumowując dyskusjĊ w panelach, Radka Betcheva z EBU wskazaáa na cztery moĪliwe scenariusze rozwoju mediów publicznych
w regionie: marginalizacjĊ, transformacjĊ, nacjonalizacjĊ i deinstytucjonalizacjĊ. Omawiając kaĪdy ze scenariuszy, prelegentka podjĊáa
próbĊ wskazania jego potencjalnych efektów.
Na przykáad, procesy polityzacji oraz zmiany
w zachowaniach publicznoĞci mogą spowodowaü marginalizacjĊ mediów publicznych.
Z kolei w rezultacie nacjonalizacji mediom
publicznym grozi caákowita utrata niezaleĪ-
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noĞci, zmniejszenie poziomu zaufania oraz
pogorszenie siĊ wspóápracy z organizacjami
miĊdzynarodowymi. W opinii przedstawicielki
EBU scenariusz polegający na oderwaniu siĊ
mediów publicznych od tradycyjnych instytucji nadawczych moĪe byü traktowany zarówno
jako szansa na promowanie nowego sposobów
myĞlenia o mediach publicznych, ale teĪ jako
zagroĪenie, w efekcie którego media publiczne
przestaną istnieü.
Na koniecznoĞü prowadzenia dalszych dyskusji i badaĔ zwróciá uwagĊ w trakcie mowy
koĔcowej Manuel Puppis z Uniwersytetu we
Fryburgu (Szwajcaria). Dokonując podsumowania obrad, podkreĞliá pojawienie siĊ dwóch
narracji o mediach publicznych – idealistycznej, która bazuje na modelach i wartoĞciach,
oraz fatalistycznej, która skupia siĊ na praktycznym wymiarze dziaáalnoĞci rynku medialnego. Puppis zaproponowaá uczestnikom jeszcze jeden wymiar analizy – realistyczny, który
zakáada, Īe kaĪdy proces transformacji wymaga
czasu i zaangaĪowania. Jego zdaniem dyskusje
nad przyszáoĞcią mediów publicznych powinny
uwzglĊdniaü wpáyw czynników kontekstowych,
takich jak wielkoĞü rynku medialnego, zmieniające siĊ modele biznesowe Þrm medialnych
oraz zmiany w zarządzaniu mediami (procesy
governance).
Konferencja „The future of public service
media in the Western Balkans: Never-ending
transition?” zostaáa zorganizowana przez Centrum BadaĔ Spoáecznych Analitika w Sarajewie
we wspóápracy z Uniwersytetem we Fryburgu
(Szwajcaria). Organizatorzy zapowiedzieli kontynuacjĊ badaĔ porównawczych podczas Kongresu ECREA w Pradze (listopad 2016) oraz
na áamach miĊdzynarodowej pracy zbiorowej,
której publikacjĊ zaplanowano na rok 2017.

