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yjemy w czasach dynamicznych zmian
dokonujących siĊ zarówno w mediach, jak
i w modelach ich odbioru spowodowanych rozwojem nowych technologii. Nic zatem dziwnego, Īe ich analizowanie staje siĊ coraz popularniejszym nurtem eksplikacji naukowych
medioznawców w róĪnych czĊĞciach Ğwiata.
ĝledzenie, opisywanie i analizowanie dokonujących siĊ przeobraĪeĔ poszczególnych mediów
i ich systemów jest waĪne nie tylko dla poznania
ich istoty, ale równieĪ dla dokonywania analiz
porównawczych. A poniewaĪ te zmiany najszybciej dokonują siĊ w amerykaĔskim systemie medialnym, to ich Ğledzenie wáaĞnie tam pozwala
przewidywaü kierunki zmian w innych systemach medialnych, w tym równieĪ w polskim.
Szczególnej uwagi i reßeksji medioznawczej jest warta amerykaĔska telewizja, zarówno
ta tradycyjna, jak i jej nowe formy, gdyĪ to wáaĞnie w niej w pierwszej kolejnoĞci moĪna zaobserwowaü trendy, mody i kierunki ewolucji,
które potem są przejmowane przez telewizje
europejskie. Dlatego dobrze siĊ staáo, Īe na polskim rynku naukowym pojawiáa siĊ publikacja
poĞwiĊcona amerykaĔskiej telewizji, autorstwa
Alicji Jaskierni. KsiąĪka jest oparta na bogatej
literaturze przedmiotu oraz najnowszych raportach i danych statystycznych, które – uzupeánione o szczegóáowe analizy autorki, indeks
nazwisk i kalendarium wydarzeĔ związanych
z rozwojem amerykaĔskiej telewizji – czynią
z niej kompendium wiedzy o stanie wspóáczesnego rynku telewizyjnego w Stanach Zjednoczonych.
Autorka rozpoczyna ksiąĪkĊ od postawienia
jakĪe aktualnego pytania o moĪliwoĞü przetrwania amerykaĔskiej telewizji w jej obecnym mo-

delu organizacyjnym i biznesowym w ekosystemie medialnym dynamicznie zmieniającym
siĊ pod wpáywem digitalizacji i konwergencji
mediów. W poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie Jaskiernia w kolejnych piĊciu rozdziaáach
analizuje wspóáczesny amerykaĔski sektor telewizyjny, wskazując na czynniki kluczowe dla
dokonujących siĊ zmian, a takĪe opisując ich
tendencje oraz dynamikĊ.
Rozdziaá pierwszy zostaá poĞwiĊcony modelowi mediów elektronicznych w Stanach Zjednoczonych w przeszáoĞci i wspóáczeĞnie. Autorka szczególną uwagĊ skupiáa na telewizji i jej
rozwoju technologicznym oraz na gáównych
podmiotach na tym rynku. Opisaáa w nim takĪe
zasady i regulacje prawne odnoszące siĊ amerykaĔskich mediów elektronicznych, w tym rolĊ
Federalnej Komisji Komunikacyjnej.
W rozdziale drugim zostaáa przedstawiona
struktura amerykaĔskiego rynku telewizyjnego
oraz charakterystyka nadawców telewizyjnych,
uzupeániona o aktualne dane dotyczące ich pozycji rynkowej oraz odbioru. Ten rozdziaá w caáoĞci pokazuje specyÞkĊ sektora tradycyjnej
telewizji w USA oraz jego wspóáczesne problemy, natomiast kolejne podrozdziaáy stanowią
przegląd typów nadawców telewizyjnych na
tym rynku: wielkich komercyjnych sieci naziemnych, nadawców lokalnych, publicznych,
non-proÞt i rządowych. Krajobraz uzupeánia
charakterystyka rosnącego sektora posttelewizji, przedstawiona w trzecim rozdziale, w którego kolejnych czĊĞciach odnajdziemy analizy
dotyczące wspóáczesnej telewizji kablowej,
dostawców usáug audiowizualnych, nadawców
kanaáów informacyjnych i páatnych kanaáów
tematycznych oraz serwisów strumieniowych.
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Zawarto tu równieĪ szczegóáowe informacje na
temat czoáowych nadawców z poszczególnych
grup.
Kolejny – czwarty – rozdziaá zostaá poĞwiĊcony zawartoĞci programowej amerykaĔskiej
telewizji. Na podstawie analizy ramówek oraz
raportów z badaĔ zawartoĞci i odbioru zostaáy
opisane zmiany dokonujące siĊ w przekazach
informacyjnych oraz rozrywkowych, a takĪe
zaostrzająca siĊ konkurencja miĊdzy ich nadawcami. Autorka poĞwiĊciáa w nim wiele miejsca
na rekonstrukcjĊ ewolucji gatunków telewizyjnych i nowe zjawiska w telewizyjnej rozrywce.
Ostatni rozdziaá uzupeánia dotychczasowe analizy o sektor nowych mediów, bo – jak
twierdzi autorka – to wáaĞnie internet okazaá
siĊ katalizatorem procesu przemian caáego
amerykaĔskiego systemu medialnego, a wiĊc
i tradycyjnej telewizji. Zostaáy w nim opisane
aktywnoĞci konkurencyjne wobec mediów tradycyjnych w sferze informacji i rozrywki oraz
zmiany zachodzące w amerykaĔskim dziennikarstwie w wyniku rozwoju nowych technologii i mediów spoáecznoĞciowych.
Po analizie obecnej sytuacji na rynku amerykaĔskiej telewizji Jaskiernia stwierdza, Īe
tamtejsza telewizja dobrze odnajduje siĊ w nowych warunkach, poniewaĪ siĊ zmienia, adaptując siĊ do nowych warunków i dostosowując
siĊ do oczekiwaĔ swoich audytorów. A poniewaĪ wykorzystuje wszelkie nowoĞci technologiczne, nadal jest nie tylko wszechobecna, ale
wrĊcz „jest jej wiĊcej, niĪ mniej”. Jednak ta
nowa postsieciowa telewizja róĪni siĊ od tradycyjnej, bo nie jest juĪ masowa, ale podzielona
na kanaáy tematyczne oraz dostĊpna na róĪnych
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urządzeniach i platformach o dowolnym czasie.
Sáowem, nie jest juĪ broadcastingiem, ale narrowcastingiem, a to, zdaniem Jaskierni, moĪe
prowadziü do „dystroÞi agory publicznej, moĪe
zagraĪaü ideaáom wspólnotowoĞci i w konsekwencji demokracji”.
ZakoĔczenie publikacji stanowi nie tylko
podsumowanie kolejnych wątków caáej ksiąĪki, ale równieĪ zawiera prognozĊ kierunków
dalszej ewolucji amerykaĔskiej telewizji, a nawet caáego amerykaĔskiego systemu medialnego, odchodzącego – zdaniem autorki – od
klasycznego modelu liberalnego, którego byá
sztandarowym przykáadem. Odnosząc siĊ do
postawionego we wstĊpie pytania o przyszáoĞü
amerykaĔskiej telewizji, Jaskiernia stwierdza,
Īe przyszáoĞü zostanie rozstrzygniĊta nie tyle
przez jednoznaczne wskazanie zwyciĊzcy, co
przez generalnie nowy model telewizji i nowe
sposoby dziaáania platform oferujących zawartoĞü audiowizualną dostosowaną do zmieniających siĊ preferencji odbiorców. Ta diagnoza
moĪe okazaü siĊ sáuszna nie tylko w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych, ale równieĪ do
europejskich systemów medialnych.
TelewizjĊ w Stanach Zjednoczonych w epoce
cyfrowej moĪna uznaü za najbardziej wszechstronne i aktualne studium na temat wspóáczesnej amerykaĔskiej telewizji w polskich badaniach medioznawczych. Jestem przekonana,
Īe stanie siĊ ona waĪną lekturą nie tylko dla
medioznawców, ale równieĪ dla wszystkich
zajmujących siĊ systemami medialnymi i rozwojem wspóáczesnych mediów
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