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W

nowej ministerialnej klasyÞkacji przyjĊtej we wrzeĞniu 2018 r. nauki o mediach zostaáy wáączone do grupy okreĞlonej terminem „nauki o komunikacji spoáecznej i mediach” oraz pozostawione w dziedzinie nauk
spoáecznych1. To rozwiązanie oznacza niemal
dosáowną implementacjĊ „Wykazu dziedzin nauki i technik wg klasyÞkacji OECD”2. W nowej
klasyÞkacji przyjĊto, Īe pod pojĊciem nauki
o komunikacji spoáecznej i mediach mieszczą
siĊ dotychczasowe dyscypliny: nauki o mediach; nauki o poznaniu i komunikacji spoáecznej; bibliologia i informatologia.
Zanim autorzy przejdą do próby przedstawienia potencjalnych konsekwencji zastosowanych
rozwiązaĔ, naleĪy przypomnieü przesáanki, na
których tĊ klasyÞkacjĊ zbudowano. Grupa ekspertów poszczególnych krajów czáonkowskich
OECD przyjĊáa pragmatyczne stanowisko ujednolicenia róĪnorodnych klasyÞkacji i umieĞciáa w poszczególnych dziedzinach nauki (FOS
– Field of Science and Technology) dyscypliny
pokrewne oraz nieuwzglĊdniane we wczeĞniejszych klasyÞkacjach. W przypadku nauk spo-
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áecznych wczeĞniejszą, pochodzącą z 2002 r.,
klasyÞkacjĊ obejmującą psychologiĊ, ekonomiĊ, pedagogikĊ i inne nauki spoáeczne, zamieniono na dziewiĊü grup dyscyplin3. W uzasadnieniu nowego podziaáu eksperci podkreĞlili, Īe
rozwój nauki i technologii jest bardzo szybki,
a powstające nowe wielodyscyplinarne obszary
badawcze bĊdą musiaáy zostaü sklasyÞkowane
w przyszáoĞci. Obecna, szósta juĪ, klasyÞkacja
nie jest zatem ostateczna. Jej kolejne aktualizacje bĊdą wynikaü z postĊpu nauki i techniki,
a zaproponowany podziaá powinien stymulowaü ten postĊp.

Przedmiot badaĔ i pokrewne
dyscypliny naukowe
Kierując siĊ pragmatycznym, a zarazem koncyliacyjnym podejĞciem, naleĪy przyjąü, Īe nowa
systematyka nie powinna byü traktowana jako
mechaniczna próba scalenia róĪnych dyscyplin
o zdeÞniowanym juĪ przedmiocie badaĔ, metodologii i paradygmatach, ale jako moĪliwoĞü poszukiwania wspólnych obszarów badawczych.
Te obszary mogą byü badane z lepszymi rezulta-
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Working Party of National Experts on Science and Technology Indicators, Revised Field of Science and
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3
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tami dziĊki róĪnorodnym technikom i metodom
analitycznym wykorzystywanym przez róĪne
bliskie sobie dyscypliny. Chodzi zatem o koncepcjĊ federacyjną, a nie inkorporacyjną.
Takie podejĞcie wynika równieĪ z istoty
przedmiotu badanego przez medioznawców,
którym są media deÞniowane bardzo szeroko.
Są to Ğrodki wyraĪania informacji, np. naturalne i sztuczne jĊzyki; Ğrodki rejestracji (zapisu)
informacji, np. kartka, ksiąĪka, magnetofon,
dysk komputerowy; Ğrodki transmisji (ĞciĞlej:
dyfuzji) informacji, np. gazeta, kabel telewizyjny, multipleks; Ğrodki przetwarzania (w tym teĪ
wyszukiwania) informacji, np. komputer4.
Medioznawstwo nie zajmuje siĊ jedynie
mediami, ale teĪ analizuje ich rolĊ spoáeczną,
czyli stara siĊ odpowiedzieü na pytania, co ludzie robią z mediami i co media robią z ludĨmi.
MoĪna to ująü nieco inaczej, stwierdzając, Īe
w ujĊciu materialnym przedmiotem badaĔ są
Ğrodki spoáecznego komunikowania, natomiast
przedmiotem formalnym jest sfera spoáecznego
obiegu informacji5. Aby medioznawstwo speániaáo obiektywne wymogi nauki, musi okreĞliü
nie tylko przedmiot, ale i cel swego badania.
Wypada zauwaĪyü, Īe wciąĪ pojawiają siĊ
nowe media6, czemu towarzyszy remediacja7, po-
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nadto media podlegają procesom konwergencji8.
ZáoĪonoĞü i zmiennoĞü mediów powodowaáa, Īe
byáy one wdziĊcznym przedmiotem badaĔ róĪnorodnych dyscyplin naukowych, które postrzegaáy je przez pryzmat wáasnych metod i technik
badawczych. Oczywistym jest, Īe wiele z tych
dyscyplin z biegiem lat modyÞkowaáo uĪytkowane instrumentarium i zakáadane cele badawcze, co z kolei wykorzystywali medioznawcy.
Polscy uczeni dostrzegli media jako przedmiot badaĔ w XIX w., ale pierwsza szersza
dyskusja metodologiczna dotycząca medioznawstwa odbyáa siĊ w koĔcu lat 50. XX w.9
W 1959 r. podsumowaá ją Mieczysáaw Kafel,
który co prawda operowaá pojĊciem „prasoznawstwo”, ale rozumiaá przez nie „badanie
wszystkich Ğrodków informacji masowej”10.
UwaĪaá, Īe przedmiotem badaĔ prasoznawczych/medioznawczych są: 1) twórcy oraz metody i organizacja ich pracy i twórczoĞci, 2) wytwór ich pracy i jego technika, 3) zawartoĞü
i treĞü utworu oraz wytworu dziennikarskiego,
4) proces przekazu treĞci informacyjnych, 5) warunki spoáeczne dziaáania i oddziaáywania prasy,
6) skutki i efekty dziaáalnoĞci prasowej11.
Poglądy (umownie) szkoáy warszawskiej
i krakowskiej scaliá Paweá Dubiel w Encyklopedii

Por. hasáo „media” opracowane przez W. Pisarka. Zob. Sáownik terminologii medialnej, red. W. Pisarek, Kraków 2006. Zob. teĪ W. Pisarek, WstĊp do nauki o komunikowaniu, Warszawa 2008, s. 77–85.
5
Szerzej o tym: M. Jabáonowski, W. Jakubowski, Status teoretyczny nauk o mediach – kilka uwag do dyskusji,
„Studia Medioznawcze” 2014, nr 4, s. 18.
6
O ogromnej dynamice przeksztaáceĔ mediów przekonuje chociaĪby praca Paula Levinsona pt. Nowe, nowe
media, wydana po polsku w Krakowie w 2010 r. Pewna czĊĞü zawartych w niej spostrzeĪeĔ juĪ ulegáa dezaktualizacji, inne, jak chociaĪby dotyczące gier sieciowych czy mediów spoáecznoĞciowych, staáy siĊ masowym
zjawiskiem spoáecznym, a zrazem przedmiotem badaĔ naukowych.
7
Zjawisko to wyjaĞniaá m.in. K. Jakubowicz w pracy Media publiczne: początek koĔca czy nowy początek?
Warszawa 2007.
8
KonwergencjĊ moĪna postrzegaü w aspekcie technologicznym, co potwierdza np. Sáownik terminologii medialnej,
dz. cyt. s. 105–106. Analizowana jest teĪ w aspekcie kulturowym. Zob. np. H. Jenkins, Kultura konwergencji. Zderzenie
starych i nowych mediów, Warszawa 2007 i M. Castells, Communication power, Oxford 2009 (wyd. pol. Wáadza komunikacji, Warszawa 2013). Karol Jakubowicz, analizując jej efekty, pisaá o konwergencji: odbiorczej, rynków, polityki
publicznej. Zob. K. Jakubowicz, Nowa ekologia mediów. Konwergencja a metamorfoza, Warszawa 2011.
9
Szerzej o tym: T. Mielczarek, Prasoznawstwo. Historia i wspóáczesnoĞü dyscypliny, „Zeszyty Prasoznawcze”
2018, nr 3.
10
M. Kafel, WstĊp do prasoznawstwa, Warszawa 1959, s. 98.
11
M. Kafel, Prasoznawstwo. WstĊp do problematyki, Warszawa 1966, s. 103.
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Rys. 1. Medioznawstwo na tle innych nauk w ujĊciu Ireny Tetelowskiej (1965 r.)
ħródáo: I. Tetelowska, Próba okreĞlenia przedmiotu nauki o Ğrodkach masowego przekazu informacji,
„Zeszyty Prasoznawcze” 1965, nr 1, s. 15
wiedzy o prasie. Uznaá on, Īe „prasoznawstwo [to]
wiedza o prasie: 1. Nauka o tworzeniu, zawartoĞci,
przekazywaniu i odbiorze prasy (we wszystkich
jej aspektach) i publikacji prasopodobnych (radiowych, telewizyjnych); 2. Czasami prasoznawstwo
interpretowane jest szeroko jako wiedza o komunikowaniu masowym”12. Hasáu towarzyszyá zaczerpniĊty od Ireny Tetelowskiej (reprodukowany
jako rysunek 1.) graÞczny schemat obrazujący
starsze nauki, z których swe metody i techniki badawcze czerpaáo „prasoznawstwo”, „radioznawstwo” „telewizjoznawstwo”, a zatem zespóá nauk,
które zintegrowaáy siĊ w medioznawstwo. Tetelowska zastrzegaáa przy tym, Īe ten katalog jest
otwarty, albowiem moĪna uwzglĊdniü osiągniĊcia
innych dyscyplin, jak to miaáo miejsce w licznych
badaniach amerykaĔskich.
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Tomasz Goban-Klas takĪe uwaĪaá, Īe badania
nad prasą podejmowali reprezentanci licznych
starszych nauk: prawa, historii, ekonomii, statystyki, psychologii, socjologii, jĊzykoznawstwa,
literaturoznawstwa, nauk politycznych, a niekiedy nawet pedagogiki i medycyny. W 1976 r.
uznaá, Īe interesujące nas pole badawcze ulegáo
przeksztaáceniu i nie są to juĪ media masowe,
ale komunikacja spoáeczna. ZauwaĪyá przy tym,
Īe „Komunikowanie nie jest wyodrĊbnioną czĊĞcią Īycia spoáecznego, tak jak prasa czy Ğrodki komunikowania masowego. Jest ono raczej
aspektem tego Īycia, dostrzegalnym w najróĪnorodniejszych zjawiskach spoáecznych”13. ZmodyÞkowaá wczeĞniejsze propozycje i sformuáowaá katalog nowych dyscyplin. Opowiedziaá siĊ
teĪ nie za wielo-, ale za interdyscyplinarnoĞcią.

Encyklopedia wiedzy o prasie, red. J. MaĞlanka, Wrocáaw 1976, s. 192.
T. Goban-Klas, Od wielo- do interdyscyplinarnoĞci, „Studia FilozoÞczne” 1976, nr 1, tu cytat za: „Studia
Medioznawcze” 2013, nr 3, s. 18.
13

Marek Jabáonowski, Tomasz Mielczarek

16

Socjologia
Psychologia

Antropologia
(społeczna i filozoficzna)

Semiotyka

Nauki
o łączności

Politologia
Ekonomia
Prawo

Komunikowanie
bezpośrednie
(układ I)
Komunikowanie
masowe
(układ III)

Nauka
o komunikowaniu

Cybernetyka

Estetyka
Teoria literatury
Historia

Komunikowanie
za pomocą instytucji
(układ II)
Teoria telekomunikacji

Rys. 2. Medioznawstwo na tle innych nauk w ujĊciu Tomasza Gobana-Klasa (1976 r.)
ħródáo: T. Goban-Klas, Od wielo- do interdyscyplinarnoĞci (Z dziejów wiedzy o komunikowaniu), „Studia
Medioznawcze” 2013, nr 3, s. 18

Ponadto zaproponowaá, aby nie operowaü pojĊciem subdyscyplin, ale mówiü np. o perspektywie
badawczej, np. historycznej czy socjologicznej.
WizualizacjĊ tej koncepcji prezentuje rysunek 2.

WyodrĊbnienie nauk o mediach
Początki nowej epoki dla medioznawstwa i komunikacji spoáecznej (w owym czasie dziennikarstwa) nie byáy zbyt áaskawe. Nad dyscypliną
zawisáa groĨba likwidacji, chociaĪ niezaleĪnie
od tego rozwijaáa siĊ ona „pod róĪnymi szyldami i Īyczliwym patronatem wáaĞciwie wszystkich nauk humanistycznych i spoáecznych”14.
DoĞü szybko powróciáa na uniwersytety jako
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kierunek studiów nazwany „dziennikarstwo
i komunikacja spoáeczna”15.
W 2011 r. wyodrĊbniono nauki o mediach
jako oddzielną dyscyplinĊ naukową i jeszcze
raz okreĞlono przedmiot ich badaĔ. Nie ograniczono siĊ jedynie do badania mediów, lecz do
pola analizy wáączono czĊĞciowo komunikacjĊ
spoáeczną: obieg informacji, spoáeczne konsekwencje przekazów medialnych, uĪytkowanie
mediów16. Proponowano, aby tak rozlegáy obszar badaĔ penetrowaáy 23 dyscypliny naukowe zaliczane do 10 dziedzin i 4 obszarów nauki
(spoáecznych, humanistycznych, technicznych
i sztuki, zob. rys. 3.).

M. Mrozowski, ToĪsamoĞü nauk o mediach. Przyczynek do dyskusji, „Studia Medioznawcze” 2012, nr 2, s. 24.
Szerzej o okolicznoĞciach powoáania tego kierunku, zob. T. SasiĔska-Klas, Od miĊdzynarodowej szkoáy
dziennikarstwa do Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Spoáecznej UJ – 15 lat minĊáo…, „Zeszyty Prasoznawcze” 2010, nr 3–4.
16
M. Jabáonowski, T. Gackowski, ToĪsamoĞü nauk o mediach. Obszary, perspektywy, postulaty, „Studia Medioznawcze” 2012, nr 2, s. 20.
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Rys. 3. Dyscyplina nauki o mediach na tle wybranych dziedzin nauk (2012 r.)
ħródáo: M. Jabáonowski, T. Gackowski, ToĪsamoĞü nauk o mediach. Obszary, perspektywy, postulaty, „Studia
Medioznawcze” 2012, nr 2, s. 19

Przypomnijmy, Īe szeĞü lat póĨniej do grupy „nauk o komunikacji spoáecznej i mediach”,
oprócz nauki o mediach, dodano jeszcze nauki
o poznaniu i komunikacji spoáecznej oraz bibliologiĊ i informatologiĊ.
Wbrew pozorom zaproponowana klasyÞkacja nie otwiera nowych pól badawczych i nie
wskazuje problemów, których medioznawcy
wczeĞniej nie dostrzegali. Przypomnijmy jedynie dla zasady, Īe juĪ w latach 40. XX wieku
Harold Lasswell zaproponowaá, aby badanie
komunikacji spoáecznej odbywaáo siĊ wedáug
schematu: kto, co, za pomocą jakiego kanaáu,
do kogo i z jakim skutkiem mówi?17. Ta kon-
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cepcja bardzo gáĊboko zakorzeniáa siĊ w medioznawstwie. Oznaczaáa, Īe medioznawcy badali
nadawcĊ komunikatu (m.in. dziennikarstwo),
kanaá przekazu (np. pojedyncze media, systemy
medialne, normatywne regulacje mediów, ekonomikĊ mediów itd.) oraz recepcjĊ przekazów
medialnych. Polską specyÞką ostatnich kilkunastu lat byáy medioznawcze badania public
relations.
W poprzedniej klasyÞkacji operowano pojĊciami informatologii i bibliologii. Bibliologia
(ksiĊgoznawstwo, nauka o ksiąĪce) wywodzi
siĊ z bibliograÞi, która z czasem, z praktycznej
umiejĊtnoĞci sporządzania i wykorzystywania

H. Lasswell, The structure and function of communication in society. The communication and ideas, New
York 1948.
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spisów bibliograÞcznych, rozwinĊáa siĊ do historii i teorii ksiąĪki jako medium spoáecznej
transmisji treĞci i jej funkcjonowania w spoáeczeĔstwie i w kulturze. Sam termin „bibliologia” upowszechniá siĊ na przeáomie XVIII
i XIX w.18
Istnieje teĪ tradycja lokowania problematyki
badaĔ bibliologicznych pod nazwą bibliotekoznawstwa. „Tradycja ta umocniáa siĊ za sprawą
instytucjonalizacji bibliotekoznawstwa jako kierunku studiów w szkoáach wyĪszych”19. Bibliologia ma problemy podobne do nauk o mediach,
bo „centralny obiekt jej badaĔ – ksiąĪka jest jednoczeĞnie przedmiotem zainteresowania innych
nauk, co w konsekwencji w znacznym stopniu
wpáywa na postrzeganie i status tej dyscypliny”20.
Zakres, specyÞka i kategorie badawcze bibliologii podlegaáy zmianom powodowanym rozwojem wiedzy i nauki oraz odmiennymi w róĪnych
okresach i Ğrodowiskach pespektywami badawczymi. NajwczeĞniej pojawiáa siĊ bibliologia historyczna badająca ksiąĪkĊ dawną, jej uniwersum
i otoczenie spoáeczno-kulturowe metodami specyÞcznymi dla tej dyscypliny, ale równieĪ zapoĪyczonymi z innych nauk, gáównie z historii, jĊzyko- i literaturoznawstwa. Nurt historyczny dopeániają bibliologia funkcjonalna oraz bibliologia
realizująca paradygmat kulturowy.
Istotą bibliologii funkcjonalnej jest traktowanie ksiąĪki, takĪe uniwersum bibliograÞcznego,
nie tylko jako faktu historyczno-spoáecznego,
lecz takĪe jako aktu nieustannej komunikacji
miĊdzyludzkiej i spoáecznej, w której realnie lub
potencjalnie realizują siĊ specyÞczne role medium, tj. ksiąĪki (komunikacja bibliologiczna).
Bibliologia funkcjonalna charakteryzuje siĊ sil-
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nymi związkami z nauką o informacji (informatologią) i komunikacją. Jako najnowsza nadrzĊdna koncepcja teoretyczna w bibliologii pojawiáa
siĊ bibliologia kulturowa i ona zdaje siĊ dziĞ dominowaü w bibliologii polskiej i Ğwiatowej.
Przedmiot badaĔ bibliologii nie ulegá zmianom i nadal jest nim ksiąĪka, choü juĪ nie
tylko drukowana, i nie tylko w postaci kodeksu. Biorąc to pod uwagĊ, wypada zgodziü siĊ
z Maciejem Mrozowskim, który stwierdziá, Īe
decyzje administracyjne w niewielkim stopniu
wpáywają na przedmiot badaĔ oraz „nie mogą
ani stworzyü, ani zlikwidowaü Īadnej dyscypliny naukowej”21. Bibliologia funkcjonalna,
spoáeczno-komunikacyjna i komunikacyjno-kulturowa mają wiele związków przedmiotowych, paradygmatycznych, metodologicznych
z naukami spoáecznymi. Stosowane tu techniki
i metody badawcze mają uniwersalny charakter
i mogą byü wykorzystywane podczas badania
innych mediów. Jedynie bibliologia historyczna
w wiĊkszym stopniu korzysta z instrumentarium
humanistycznego. Trudno teĪ nie zauwaĪyü, Īe
obecnie bibliolodzy de facto zdominowali badania nad klasyczną prasą drukowaną22.
Od 2011 r. w wykazie obszarów wiedzy,
dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych widoczna byáa bibliologia
i informatologia (wczeĞniej: bibliologia). Drugi czáon nazwy tej dyscypliny, tj. informatologia (nauka o informacji, dawniej: informacja
naukowa, nauka o informacji naukowej), lub
jak uwaĪają inni – druga skáadowa – oznaczaá
dyscyplinĊ budującą podwaliny teoretyczne
szeroko rozumianej dziaáalnoĞci informacyjnej,
stosowanych w niej metod i narzĊdzi, w tym

K. MigoĔ, Bibliologia – nauka o kulturze ksiąĪki, „Nauka” 2005, nr 2, s. 49.
Encyklopedia ksiąĪki, t. 1. A–J. Wrocáaw 2017, s. 257.
20
K, MigoĔ, Bibliologia…, dz. cyt., s. 50.
21
M. Mrozowski, ToĪsamoĞü nauk o mediach…., dz. cyt. s. 24.
22
Dotyczy to przede wszystkim badaĔ historycznych dokumentowanych zwáaszcza w „Roczniku Historii Prasy Polskiej”, ale teĪ publikacji, w których są podejmowane zagadnienia prasy wspóáczesnej. Zob. np. W.M. Kolasa,
HistoriograÞa prasy polskiej (do 1918 roku), Kraków 2013.
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w szczególnoĞci systemów informacyjnych,
Ĩródeá i zasobów informacji, metod i narzĊdzi
realizacji procesów informacyjnych, zachowaĔ
informacyjnymi uĪytkowników. InformatologiĊ charakteryzuje silna interdyscyplinarnoĞü,
Īywotny związek z technikami i technologią
informacyjną oraz ujĊcie spoáeczne i komunikacyjne rozwiązywanych problemów wykraczające poza aspekty technologiczne.
Sumując, moĪna powiedzieü, Īe badania
prowadzone pod szyldem bibliologii i informatologii byáy rozlokowane w czterech obszarach
nauk i dziedzin: obszarze i dziedzinie nauk
humanistycznych, obszarze i dziedzinie nauk
spoáecznych, obszarze i dziedzinie nauk technicznych oraz obszarze sztuki i dziedzinie sztuk
plastycznych (sztuka i estetyka ksiąĪki). Przy
czym związki poszczególnych subdyscyplin
i specjalnoĞci bibliologii i informatologii z wymienionymi obszarami i dziedzinami miaáy niejednolity charakter i róĪne natĊĪenie, poczynając od bibliologii historycznej, która najsilniej
wiązaáa siĊ z naukami humanistycznymi, po na
przykáad architekturĊ przestrzeni informacyjnych (architekturĊ informacji), która czerpaáa
ze wszystkich obszarów i dziedzin.
Wracając do mediów, trzeba stwierdziü, Īe
ich „wartki nurt”23 rodziá pewną bezradnoĞü,
a zarazem sugerowaá, Īe mieliĞmy do czynienia
z niedookreĞlonym polem badawczym24. Wydaje siĊ, Īe ta teza okazaáa siĊ nie do koĔca trafna.
Jak juĪ stwierdzono, media są zróĪnicowane
i ulegają ciągáej transformacji. Ich nieustanny
rozwój wymusza z jednej strony uaktualnianie
pola badawczego, z drugiej natomiast narzuca
stanowisko holistyczne i zachĊca do postrzegania mediów przez pryzmat analizy systemowej. Te same wzglĊdy przesądzają o tym, Īe
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mediów nie moĪna badaü, ograniczając siĊ do
subiektywnie wybranego jednego elementu czy
teĪ czynnika. Przemawia za tym takĪe dualny
charakter mediów naleĪących zarówno do Ğwiata materii, jak i kultury.
Wydaje siĊ, Īe pojĊcie mediów i medioznawstwa nie wymaga obecnie gruntownej reinterpretacji. Nieco inaczej sprawa przedstawia
siĊ z komunikacją spoáeczną. JeĞli pojĊcie komunikowania i komunikowania siĊ w zasadzie
nie podlega dyskusji i ma utrwaloną pozycjĊ
w specjalistycznych sáownikach, to na pewno
jego spoáeczny aspekt wymaga nowego opisu.
Wynika to takĪe z faktu istotnych przeksztaáceĔ
w sferze komunikacji spoáecznej uprawianej
przez najmáodsze pokolenia. MáodzieĪ w coraz
mniejszym stopniu wykorzystuje profesjonalne
media, a komunikuje siĊ za pomocą mediów
spoáecznoĞciowych. W związku z tym komunikacją spoáeczną zaczynają rządziü regulaminy
Facebooka i YouTube’a oraz algorytmy wyszukiwarek, a dotychczasowe zasady funkcjonowania mediów zastĊpują programy komputerowe.
Czáowiek staje siĊ niejako przedáuĪeniem komputera. Zapewne kryjący siĊ za tym zdaniem
skrajny determinizm technologiczny jest zbyt
przesadny, ale warto zauwaĪyü, Īe takĪe wĞród
polskich badaczy ma swych, niekiedy bezkrytycznych, entuzjastów.
Jak juĪ stwierdzono, w przyjĊtej systematyce
do dyscypliny „komunikacja spoáeczna i media”
zostaáa wáączona nauka o poznaniu. Tu naleĪaáoby przypomnieü zarzut kognitywistów, Īe medioznawcy z róĪnych powodów patrzyli na komunikacjĊ z perspektywy mediów, a z racji lokowania
kierunku „dziennikarstwo i komunikacja spoáeczna” przy naukach politycznych koncentrowali siĊ
na komunikowaniu politycznym25. PamiĊtając

T. Goban-Klas, Wartki nurt mediów. Ku nowym formom spoáecznego Īycia informacji, Kraków 2011.
M. Jabáonowski, W. Jakubowski, Status teoretyczny nauk o mediach…, dz. cyt., s. 24.
25
Zob. np. E. Kulczycki, Status komunikologii – przyczynek do dyskusji, „Homo Communicativus” 2008, nr 3;
tenĪe „Dziedzictwo Schramma” jako Ĩródáo specyÞki polskiej nauki o komunikacji, „Lingua ac Communitas”, 2011,
Vol. 21.
23
24
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Rys. 4. Nauki o komunikacji spoáecznej i mediach na tle dziedzin nauki i technik
ħródáo: opracowanie wáasne

o tych zarzutach, moĪna jednak przyjąü, Īe tzw.
dziedzictwo Schramma jest stopniowo przeáamywane. Problem ten znacznie przekracza ramy
tego opracowania, dlatego autorzy ograniczą siĊ
jedynie do wyraĪenia nadziei, Īe zyska on swe
opracowanie w formie oddzielnego artykuáu.
Biorąc pod uwagĊ powyĪsze uwarunkowania, moĪna spróbowaü naszkicowaü miejsce
interesujących nas dyscyplin na tle dziedzin nauki i techniki. Zgodnie z kolejnoĞcią okreĞloną
w rozporządzeniu wypada zacząü od nauk inĪynieryjnych i technicznych, gdzie umieszczono
m.in. grupĊ nauk nazwanych: automatyka, elek-
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tronika i elektrotechnika, informatyka techniczna i telekomunikacja, inĪynieria materiaáowa,
bowiem te dyscypliny podejmują techniczne
zagadnienia niezbĊdne dla wáaĞciwego charakteryzowania wspóáczesnych mediów.
Przywoáanie nauk inĪynieryjnych nie moĪe
zbytnio dziwiü, gdy przypomnimy, Īe badania
nad mediami są teĪ prowadzone w uczelniach
technicznych. Bodaj najbardziej spektakularnym
dowodem umiejĊtnego áączenia metod nauk
technicznych, medioznawczych i artystycznych
jest dorobek naukowy Lva Manovicha26 czy
Massachusetts Institute of Technology (MIT)27.

WiĊcej informacji na jego temat zob. http://manovich.net/index.php/about [dostĊp: 10.04.2018].
AmerykaĔska prywatna politechnika w Cambridge wprowadziáa Media Lab – formĊ instytucji umoĪliwiającej wspólną pracĊ i uczenie siĊ osób o róĪnych umiejĊtnoĞciach nad projektami wykorzystującymi nowe media
i technologie; wiĊcej: www.media.mit.edu [dostĊp: 1.05.2018].
27
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Aby uprawiaü nauki okreĞlone mianem „komunikacja spoáeczna i media”, trzeba siĊ odwoáywaü do wszystkich grup nauk spoáecznych
wymienionych w wykazie. Podobnie przedstawia siĊ sytuacja z naukami humanistycznymi, tj.
grupami nauk okreĞlonych jako ÞlozoÞa, historia, jĊzykoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki
o kulturze i religii, nauki o sztuce. Zajmują siĊ
one bowiem wieloma zagadnieniami szczegóáowymi, bez których niemoĪliwe jest wáaĞciwe
scharakteryzowanie mediów i ich zawartoĞci.

Metodologia
Ujmując rzecz jak najproĞciej, moĪna przyjąü,
Īe przez metodologiĊ rozumiemy czynnoĞci
poznawcze oraz ich wytwory, lub – jak to zdeÞniowano w Sáowniku jĊzyka polskiego – „metodologia to nauka obejmująca metody badaĔ
naukowych, ich poprawnoĞü, skutecznoĞü i naukową wartoĞü”.
Pomijając ogólną metodologiĊ nauki, oraz
„gáówne orientacje w badaniach nad mediami
i komunikacją publiczną”28 zaprezentowane
przez Walerego Pisarka, przywoáajmy metody
stosowane w medioznawstwie i badaniach komunikacji spoáecznej. Na polskim gruncie bodaj
jako pierwszy staraá siĊ je sprecyzowaü wspominany juĪ Mieczysáaw Kafel. Zainteresowaá siĊ
metodą badania, przez którą rozumiaá „uogólnienie drogi, formy i instrukcji postĊpowania, dziĊki którym coĞ siĊ poznaje, jest wiĊc procesem
postĊpowania, który pozwala na rozwiniĊcie caáego zespoáu problemów”29. Kafel uznaá za rzecz
naturalną, Īe dla potrzeb rodzącej siĊ nauki naleĪy spoĪytkowaü znane juĪ metody badawcze:
analizy i krytyki Ĩródeá oraz piĞmiennictwa, sta-
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tystyczne, badaĔ terenowych, eksperymentalną,
obserwacji. Zwróciá teĪ uwagĊ na metodĊ analizy treĞci, choü jak stwierdziá „nie jest ona typowa dla badaĔ prasoznawczych, stanowi raczej
domenĊ badaĔ socjologicznych”30. Twierdzenie
to uzasadniaá tym, Īe miaáa ona charakter jakoĞciowy i dotyczyáa analizy protokoáów z wywiadów zebranych podczas badaĔ terenowych.
Jako odrĊbną metodĊ badawczą konstytuującą
prasoznawstwo uznaá analizĊ zawartoĞci prasy.
Postrzegaá ją jednakĪe tylko w ujĊciu statystycznym i typograÞcznym (struktura kolumn, ekspozycja), pomijając m.in. aspekty jĊzykowe, genologii, analizy treĞci.
WspóáczeĞnie po raz pierwszy metody badawcze medioznawstwa sformuáowaáo kompleksowo… trzech politologów31. W wyjaĞnieniu poprzedzającym wykaz stwierdzili, Īe te
metody są charakterystyczne dla nauk humanistycznych i spoáecznych.
Za odwoáywaniem siĊ do nauk spoáecznych
przemawiaáy natomiast wáaĞciwe dla nich metody empiryczne dotyczące zarówno zawartoĞci,
jak i publicznoĞci mediów. Metody konstytuujące nauki o mediach przyporządkowano problemom badawczym, zaczynając od teorii komunikacji masowej, a koĔcząc na audytoriach
mediów. W podziale uwzglĊdniono najnowsze
w owym czasie zjawiska medialne – PR i marketing medialny, zarządzanie i logistykĊ medialną. Obecnie są one nie tylko istotnym aspektem
funkcjonowania mediów, ale i waĪnym przedmiotem polskich badaĔ medioznawczych.
Biorąc pod uwagĊ gwaátowny rozwój technologii cyfrowych zmieniających wspóáczesne
media w „nowe, nowe media”, dotychczasowy

W. Pisarek, WstĊp do nauki o komunikowaniu…, dz. cyt., s. 182–204.
W. Kafel, Prasoznawstwo…, dz. cyt., s. 105.
30
TamĪe, s. 107.
31
Zostaáy one zawarte w dokumencie uzasadniającym wyodrĊbnienie nauk o mediach przeznaczonym dla
Centralnej Komisji do Spraw Tytuáu i Stopni Naukowych. Zob. J. Adamowski, M. Jabáonowski, K. Wojtaszczyk,
Nauki o mediach (na prawach rĊkopisu – w posiadaniu autorów) oraz M. Jabáonowski, W. Jakubowski, Status
teoretyczny nauk o mediach…, dz. cyt., s. 22.
29

22
wykaz wypada uzupeániü o metody badawcze wáaĞciwe informatyce i informatologii – np. Big Data,
SEO, CMS, modelowanie HCI, bibliometria.
Trzeba równieĪ dostrzec nowe trendy, coraz wyraĨniej zaznaczone na mapie polskiego
medioznawstwa, związane z badaniami biometrycznymi i behawioralnymi. To nowy obszar
w badaniu odbiorców mediów – analizowane są
bowiem juĪ nie tylko ich deklaracje, ale równieĪ
zjawiska Þzjologiczne jakie zachodzą w ich
ciaáach w reakcji na bodĨce medialne (teksty,
zdjĊcia, Þlmy, plakaty, reklamy etc.). Badacze
mediów w Polsce (do niedawna gáównie psychologowie, obecnie równieĪ medioznawcy)
wzorem oĞrodków zagranicznych od kilku lat
prowadzą analizy, m.in. ruchów gaáek ocznych
respondentów (eyetracking), mikroekspresji
twarzy (facetracking), czynnoĞci serca (EKG),
reakcji miĊĞniowych (EMG), reakcji skórno-galwanicznej (GSR), a nawet aktywnoĞci mózgu
(EEG oraz fMRI) respondentów.
Ten typ badaĔ wymaga jednak specjalistycznej aparatury, na którą mogą sobie pozwoliü tylko nieliczne polskie oĞrodki akademickie.
Wypada zatem dbaü, aby wykorzystywano ją
w maksymalnym stopniu.

Paradygmat
Paradygmat w ujĊciu twórcy tego pojĊcia Thomasa Kuhna to pewne akceptowane wzory praktyki
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naukowej obejmującej prawa, teorie, zastosowania i wyposaĪenie techniczne. Tworzą one model,
z którego wyáania siĊ jakaĞ szczególna, zwarta tradycja badaĔ naukowych32. Ten sam uczony wprowadziá do naukowej terminologii takie pojĊcia,
jak: kumulatywny (przedparadygmatyczny) okres
uprawiania nauki, nauka instytucjonalna (normal
science)33 i anomalia. To ostatnie pojĊcie byáo
w pewnym sensie polemiką z Popperowską falsyÞkacją. Zwróciá on ponadto uwagĊ na fakt, Īe gdy
juĪ paradygmat zostanie ustalony, upowszechniany jest przede wszystkim przez podrĊczniki. Wyniki bieĪących badaĔ naukowych mieszczące
siĊ w danym paradygmacie przedstawiane są
natomiast w czasopismach naukowych.
Odwoáując siĊ do tych ustaleĔ, moĪna przyjąü, Īe polski paradygmat prasoznawstwa opisaá, w przywoáywanym juĪ podrĊczniku, Mieczysáaw Kafel, a próbĊ uwspóáczeĞnienia go
podjąá Tomasz Mielczarek34.
Wydaje siĊ, Īe w czasach nam wspóáczesnych
najszerszy opis paradygmatu medioznawstwa
zawiera praca Denisa McQuaila, która ukazaáa
siĊ początkowo pod tytuáem Mass Communication Theory35, a nastĊpnie jako McQuails’s Mass
Communication Theory36. Na interesujący nas
paradygmat skáadaü siĊ zapewne moĪe takĪe praca Manuela Castellsa37. W przypadku polskich
autorów trzeba wskazaü publikacje Tomasza Gobana-Klasa38 oraz Walerego Pisarka39.

T.S. Kuhn, Struktura rewolucji naukowych, táum. Helena OstromĊcka, red. i posáowie Stefan Amsterdamski,
Warszawa 1968, s. 26.
33
Nauka instytucjonalna (normal science) to badania wyrastające z jednego lub szeregu takich osiągniĊü naukowych przeszáoĞci, które dana spoáecznoĞü uczonych aktualnie akceptuje i traktuje jako fundament swej dalszej
praktyki. TamĪe, s. 26.
34
T. Mielczarek, Prasoznawstwo…, dz. cyt.
35
Wydanie polskie: D. McQuail, Teoria komunikowania masowego, Warszawa 2007.
36
Pierwsze wydanie z 1983 r. miaáo 245 stron, a ostatnie – szóste z 2010 r. – liczyáo ich 621. Wydanie siódme
w opracowaniu Marka Deuze ma siĊ ukazaü w koĔcu 2018 r. PracĊ przetáumaczono na 22 jĊzyki.
37
M. Castells, Rise of the network society, wyd. I z 1996 r. Wydane po polsku jako: SpoáeczeĔstwo sieci,
Warszawa 2007.
38
T. Goban-Klas, Komunikowanie masowe w nowoczesnym spoáeczeĔstwie, Kraków 1973; tenĪe, Komunikowanie masowe: Zarys problematyki socjologicznej, Kraków 1978; tenĪe, Media i komunikowanie masowe: Teorie
i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, wyd. I Kraków 1999, wyd. II Warszawa 2004, wyd. III Warszawa 2005.
39
W. Pisarek, WstĊp do nauki o komunikowaniu, dz. cyt.
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Syntetyczny paradygmat nauk o mediach
i komunikacji spoáecznej sformuáowaá i opublikowaá w 2008 r. Tomasz Goban-Klas, odwoáując siĊ do wspominanych podrĊczników. Jego
zdaniem, by uprawiaü medioznawstwo, trzeba
odpowiedzieü na cztery grupy pytaĔ:
„1. Co naleĪy badaü? (media, instytucje, uĪytkowników);
2. Jakie badawcze pytania naleĪy zadawaü?
(kto kontroluje media? czym są media jako
technologie spoáeczne? jakie jest dziaáanie
i wpáyw mediów?);
3. Jak te pytania mają byü formuáowane? (na
podstawie operacyjnych empirycznych metod nauk spoáecznych, w tym specyÞcznych
metod badania treĞci (analiza zawartoĞci)
i odbiorców (sondaĪe);
4. Jak interpretowaü wyniki badaĔ? (w ramach
teorii spoáeczeĔstwa informacyjnego – sieciowego – medialnego)”40.
Przypomnijmy, Īe Thomas Kuhn uwaĪaá,
Īe „PrzejĞcie od jednego paradygmatu do
drugiego, z którego wyáoniü siĊ moĪe nowa
tradycja nauki instytucjonalnej, nie jest bynajmniej procesem kumulatywnym, nie nastĊpuje
teĪ w wyniku uszczegóáowienia czy teĪ rozszerzenia starego paradygmatu. Jest to raczej
przebudowa caáego obszaru na nowych fundamentach”41.
Aby podjąü to rewolucyjne przedsiĊwziĊcie,
muszą wystąpiü anomalie, czyli zjawiska, które
nie dają siĊ wyjaĞniü na podstawie starego paradygmatu. W tej materii sytuacja nie jest jednoznaczna. W przypadku klasycznego medioznawstwa bez ryzyka popeánienia báĊdu moĪna
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stwierdziü, Īe w ostatnich dziesiĊciu latach sytuacja taka nie miaáa miejsca. Bardziej dynamiczne zjawiska moĪna obserwowaü w komunikacji spoáecznej. Zapewne w najbliĪszych latach
pojawią siĊ wyniki badaĔ, które precyzyjniej
wyjaĞnią np. dáugotrwaáe efekty powstawania
„baniek informacyjnych”, „spersonalizowanego komunikowania masowego” czy teĪ wpáywu
urządzeĔ mobilnych na komunikacjĊ spoáeczną.
Nim jednak to nastąpi, zgodnie z zaleceniami
Kuhna paradygmat moĪna uzupeániaü, doskonaliü i doprecyzowaü42. Odwoáując siĊ nie tylko do empiryzmu logicznego, ale i koncepcji
Jacquesa Derridy, w tym miejscu moĪemy zapewne teĪ operowaü pojĊciem umiarkowanego
dekonstrukcjonizmu.
Jak juĪ wielokrotnie wspominano, nauki
o mediach odnoszą siĊ nie tylko do nauk spoáecznych, ale teĪ humanistycznych i technicznych. W związku z tym wypada, stawiając
pytania badawcze, odwoáywaü siĊ nie tylko
do metod operacyjnych i empirycznych wáaĞciwych naukom spoáecznym, ale teĪ, jak zachĊca Maágorzata Lisowska-Magdziarz, mieü
na uwadze inne paradygmaty metodologiczne:
semiotyczny, fenomenologiczny, socjopsychologiczny, socjokulturalny, krytyczny, retoryczny, cybernetyczny, ekonomiczny, wielokulturowy, partycypacyjny43. UmoĪliwi to badanie
mediów w ujĊciu behawioralnym, transmisyjnym, interakcji lub transakcji44. Konsekwencją
takiego podejĞcia bĊdzie fakt, Īe nauki o mediach i komunikacji nadal pozostaną „dyscypliną o relatywnie niskiej spójnoĞci paradygmatycznej”45.

T. Goban-Klas, Nauki o mediach i komunikacji spoáecznej jako nowa dyscyplina nauk humanistycznych,
„Studia Medioznawcze” 2008, nr 2, s. 18–19.
41
T. Kuhn, Struktura rewolucji naukowych, dz. cyt., s. 102.
42
TamĪe, s. 40.
43
Denis McQuail proponowaá mniej wyraÞnowane rozróĪnienie. Operowaá pojĊciem tradycji badaĔ strukturalnych, behawioralnych i kulturowych. Zob. D. McQuail, Teoria komunikowania masowego, dz. cyt., s. 399.
44
M. Lisowska-Magdziarz, Metodologia badaĔ nad mediami – nurty, kierunki, koncepcje, nowe wyzwania,
„Studia Medioznawcze” 2013, nr 2, s. 42.
45
M. Jabáonowski, W. Jakubowski, Status teoretyczny nauk o mediach…, dz. cyt., s. 22–23.
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Praktyka badawcza
AnalizĊ bieĪącej praktyki badawczej przeprowadzono, odwoáując siĊ do informacji dotyczących samodzielnych pracowników naukowych
podejmujących badania medioznawcze oraz na
podstawie zawartoĞci czasopism.
Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytuáów dysponuje danymi 110 samodzielnych
pracowników naukowych, którzy prowadzą
badania z zakresu medioznawstwa i komunikacji spoáecznej. Informacje o posiadanych przez
nich dyplomach oraz dane upowszechniane
przez Polon46 zostaáy podane w tabeli 1., zgodnie z klasyÞkacją nauk obowiązującą do wrzeĞnia 2018 r.47.
Dane przedstawione w tabeli pokazują
czas przeszáy – drogi prowadzące polskich
uczonych do medioznawstwa i komunikacji
spoáecznej. Obecnie medioznawcy, chociaĪ
w zasadzie nie zmieniali tematyki swoich badaĔ, otrzymywali dyplomy przede wszystkim
jako politolodzy, jĊzykoznawcy i literaturoznawcy. W ponad poáowie reprezentowali
nauki spoáeczne, a w ponad jednej trzeciej
– nauki humanistyczne. Pierwszy przewód
habilitacyjny w dyscyplinie nauki o mediach
przeprowadzono w 2016 r. Z duĪą dozą prawdopodobieĔstwa moĪna stwierdziü, Īe za
okoáo 10 lat nauką o mediach i komunikacji
zajmowaü siĊ bĊdą w wiĊkszoĞci profesorowie i doktorzy habilitowani legitymujący siĊ
odpowiednim dyplomem. Rzecz jasna nie
oznacza to, Īe nie bĊdą tego robiü reprezentanci innych nauk, bo wáaĞnie otwartoĞü na
uczonych reprezentujących dyscypliny pokrewne zawsze byáa mocną stroną polskiego
medioznawstwa.
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Tabela 1. Samodzielni pracownicy naukowi
prowadzący badania z zakresu medioznawstwa
i komunikacji spoáecznej
Dziedziny
i dyscypliny
Nauki humanistyczne
bibliologia
historia
jĊzykoznawstwo
i literaturoznawstwo
nauki o sztuce
Nauki teologiczne
Nauki spoáeczne
nauki o polityce
pedagogika
socjologia
ekonomia
nauki
o zarządzaniu
prawo
nauki o mediach
Nauki techniczne
elektrotechnika
informatyka
inĪynieria
materiaáowa
Razem

Doktorzy
Prof. +
ProfesohabilitoDr. hab.
rowie
wani
24

15

39

1
3

0
2

1
5

18

13

31

2
0
18
9
0
4
2

0
8
41
23
1
3
0

2
8
59
32
1
7
2

2

1

3

1
0
2
1
1

1
12
2
0
1

2
12
4
1
2

0

1

1

44

66

110

ħródáo: obliczenia wáasne

Wyniki bieĪących badaĔ mieszczące siĊ
w paradygmacie okreĞlonej nauki są ogáaszane
w czasopismach. Z analizy zawartoĞci czasopism naukowych moĪna siĊ wiĊc dowiedzieü,
jakim tematom medioznawcy poĞwiĊcają najwiĊcej uwagi. Dobór próby badawczej pod
wzglĊdem chronologicznym ograniczaáa data
wyodrĊbnienia nauk o mediach (2011) i ostatni

http://www.nauka-polska.opi.org.pl/dhtml/raportyWyszukiwanie/wyszukiwanieLudzieNauki.fs?lang=pl
[dostĊp: 15.05.2018].
47
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa WyĪszego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy,
dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych, Dz.U. 2011 nr 179 poz. 1065.
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Tabela 2. Metodologia nauk o mediach, a zawartoĞü czasopism medioznawczych (w proc.)
Obszar badawczy
Teorie komunikacji masowej
Badania wpáywu mediów
Badania zawartoĞci mediów
JĊzyk mediów
Historia mediów i dziennikarstwa
Ekonomika mediów
PR i marketing medialny
Zarządzanie i logistyka medialna
Estetyka mediów
Komunikowanie polityczne
Audytoria mediów

„Journal
of Communication”
7,0
18,3
50,2
0,8
0
0,2
0,4
0,2
0,2
10,4
12,3

„European
Journal
of Communication”
8,4
6,0
39,3
2,0
4,7
3,3
0,1
4,6
0,1
16,0
15,5

„Zeszyty
Prasoznawcze”
10,2
9,1
48,6
5,4
13,6
1,0
2,5
4,0
0
4,8
0,7

„Studia
Medioznawcze”
12,6
3,0
41,6
9,7
9,7
2,3
7,0
10,6
0
0,1
3,2

ħródáo: opracowanie wáasne

peány rocznik czasopisma (2017). Przedmiotem
badania byáy dwa pisma z ministerialnej listy
A48 i dwa z ministerialnej listy B49. Klucz kategoryzacyjny okreĞlono wedáug wspomnianych
juĪ pól badawczych50.
Pierwszym z badanych czasopism byá dwumiesiĊcznik „Journal of Communication”. W badanym okresie opublikowano w nim 359 artykuáów (nie analizowano recenzji i edytoriali). Drugim pismem byá kwartalnik, a obecnie równieĪ
dwumiesiĊcznik „European Journal of Communication” – w piĞmie tym w latach 2011–2017
ogáoszono 242 artykuáy. Nadto przedmiotem
analizy byáy dwa polskie kwartalniki: „Zeszyty
Prasoznawcze” (274 artykuáy) i „Studia Medioznawcze” (256 artykuáów). Tematyczny rozkáad
artykuáów prezentuje tabela 2.
Wypada przypomnieü, Īe analiza zawartoĞci zawsze powinna mieü charakter iloĞciowy
i jakoĞciowy. Dane iloĞciowe zaprezentowano

48

w tabeli 2. Szersze jakoĞciowe omówienie czterech badanych czasopism znacznie przekroczyáoby ramy niniejszego artykuáu, dlatego autorzy
ograniczą siĊ jedynie do kilku generalnych spostrzeĪeĔ. AmerykaĔski „Journal of Communication” koncentruje siĊ na badaniu zawartoĞci
mediów, badaniu wpáyw mediów na odbiorców
oraz publikuje teksty, w których są prezentowane badania nad audytoriami mediów. Periodyk
nie unika, podobnie, jak jego europejski odpowiednik, badania komunikowania politycznego. BliĪsza analiza artykuáów opublikowanych
w tych czasopismach wykazuje, Īe są one efektem pracy zespoáów skáadających siĊ z medioznawców, socjologów, politologów i psychologów. Zespoáom tym udaje siĊ uzyskaü Ğrodki
Þnansowe na badania terenowe.
ZawartoĞü polskich czasopism ujawnia, Īe
z powodu niedostatków materialnych wáaĞciwie nie bada siĊ audytoriów mediów i w ogra-

Na tej liĞcie umieszczono 11731 czasopism, spoĞród których 43 podejmowaáo problematykĊ dziennikarstwa
(journalism), mediów (media) i komunikacji (communication). Wedáug „Journal Citation Reports” czasopism
o tej tematyce jest na Ğwiecie 79.
49
Na liĞcie B znajdowaáo siĊ 2212 czasopism, spoĞród których 42 zadeklarowaáy publikowanie artykuáów
z zakresu nauk o mediach i komunikacji spoáecznej.
50
M. Jabáonowski, W. Jakubowski, Status teoretyczny nauk o mediach…, dz. cyt., s. 21–22.
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niczonym stopniu analizuje siĊ wpáyw mediów
na spoáeczeĔstwo. Mocniejszą stroną polskich
czasopism jest zwracanie uwagi na problemy
teoretyczne, jĊzyk i historiĊ mediów. Warto teĪ
zauwaĪyü, Īe polską specyÞką jest podejmowanie badaĔ z zakresu PR i marketingu medialnego oraz doĞü liczne badania dotyczące
formalno-prawnych aspektów funkcjonowania
mediów, które – z braku odpowiedniej klasyÞkacji – trzeba byáo niezbyt fortunnie zaliczyü do
kategorii „zarządzanie mediami”.
We wszystkich badanych czasopismach
w zasadzie nie pojawiaáy siĊ artykuáy, w których referowano by wyniki badaĔ nad estetyką
mediów. Koncentrowaáy siĊ one przede wszystkim na badaniu nadawców i kanaáów komunikowania masowego.

Podsumowanie
Podsumowując przedstawione informacje, moĪna sformuáowaü szeĞü generalnych wniosków:
1. PrzyjĊcie za podstawĊ ministerialnego
rozporządzenia klasyÞkacji OECD ma charakter formalny i w Īadnym stopniu nie narusza paradygmatów dyscyplin pokrewnych: bibliologii
i informatologii, nauk o mediach oraz komunikacji spoáecznej. Utworzona federacja uáatwi
konstruowanie interdyscyplinarnych zespoáów
badawczych oraz spoĪytkowanie dla badaĔ nad
mediami i ksiąĪką zróĪnicowanego i wszechstronnego instrumentarium badawczego.
2. Wprowadzenie do naukowej systematyki
pojĊcia „komunikowanie spoáeczne” wymaga
przeglądu tej dyscypliny i rekonÞguracji jej paradygmatu.
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3. Odwoáując siĊ do historii nauki, a zarazem do logiki wszelkich systematyk, moĪna
przypuszczaü, Īe powoáanie grupy nauk pokrewnych okreĞlonych pojĊciem „komunikowanie spoáeczne i media” wywoáa zjawisko
konwergencji przedmiotu badaĔ, metod i technik badawczych, a w przyszáoĞci – zbliĪenia
paradygmatów. W praktyce bĊdzie to oznaczaü
nie rewolucjĊ, ale ewolucjĊ orientacji badawczych oraz moĪliwoĞü triangulacji badaĔ51.
Nauki o komunikacji spoáecznej i mediach nie
tylko bĊdą uĪywaáy metodologii innych dyscyplin, ale wáaĞciwe im instrumentarium badawcze zostanie wykorzystywane przez dyscypliny
pokrewne. Trawestując Johna F. Kennedy’ego,
moĪna zatem publicystycznie stwierdziü, Īe
„medioznawcy nie powinni tylko pytaü, co
mogą braü, ale teĪ pytaü, co mogą daü innym”.
4. Badania komunikacji spoáecznej i mediów muszą mieü charakter holistyczny. Dlatego
od reprezentantów tej nauki wypada oczekiwaü
interdyscyplinarnoĞci i wszechstronnoĞci oraz
uĪywania zróĪnicowanego instrumentarium badawczego.
5. Najnowsze techniki badawcze są kosztowne. Badacze powinni zatem maksymalnie
wykorzystywaü posiadaną aparaturĊ, a zarazem zapraszaü do wspóápracy reprezentantów
mniejszych oĞrodków (staĪe, wspólne wnioski
grantowe itp.).
6. ZawartoĞü analizowanych polskich czasopism ujawniáa martwe pole badawcze. Wypada
zatem zachĊcaü badaczy, by chociaĪ czĊĞciowo
je oĪywili, lub teĪ usunąü je z obecnie uĪywanej
typologii.

„Triangulacja, czyli wykorzystanie wielu metod, odzwierciedla próbĊ obrony gáĊbszego rozumienia badanego zjawiska”. Zob. Metody badaĔ jakoĞciowych, red. N.K. Denzin, Y.S. Lincoln, t. 1, Warszawa 2014, s. 26.
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