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prof. Bronisława Geremka. Podobne sytuacje zdarzały się w okresie Drugiej Rzeczy
pospolitej, kiedy nie powiodły się misje Stanisława Thugutta czy W ojciecha Korfantego. 
Odnośnie tych wszystkich wypadków wystarczyłby mały przypis pod tablicą. Do błędów 
maszynowych wypada zaliczyć informację, jakoby awaria czam obylska miała miejsce 
w roku 1985 a nie w 1986 (s. 206).

W yraźnym mankamentem, niezależnym  od Autorów, jest wydanie Tablic w postaci 
książki klejonej. Trzeba przyznać, że taka forma oprawy wyraźnie skraca jej „żywot”, jest 
to bowiem książka, która przecież może być (i powinna) wykorzystywana bardzo często.

N iezależnie od uwag krytycznych, zaznaczyć należy, że Tablice w pełni spełniają 
zakładane przez Autorów funkcje, zaistniałe mankamenty łatwo można wyeliminować. 
Jest to wysiłek wart podjęcia, ponieważ dzieło stać się może cenną pom ocą dla wszystkich 
czytelników interesujących się problem atyką historyczną, są  niezwykle przydatne dla 
uczniów i studentów. D ostarczają bowiem wiedzy w sposób uporządkowany i kom u
nikatywny w swojej lakoniczności, skłaniając tym samym do sam odzielnego poszuki
wania szerszych informacji.

Rekapitulując stwierdzić należy, że Tablice spełniają założone przez Autorów cele. 
W ypełniają szereg funkcji właściwych tego typu wydawnictwom. Pełnią głównie funkcję 
pomocniczą. O dgryw ają bardzo w ażną rolę porządkującą. S tanow ią też wydawnictwo 
o zaletach posiłkujących poszukiwania naukowe. W szystko to składa się na spełnianie 
przez recenzowane dzieło funkcji poznawczej. Z tych to powodów przedstawiona praca 
zasługuje na co najmniej życzliwe przyjęcie.

Ewa Maj, Czeslaw M aj

Śląski Przegląd Medioznawczy. Katalog prasy-radia-telewizji ‘96 województw: biel
skiego, częstochowskiego, katowickiego i opolskiego, Katowice 1996, s. 284

Już po raz czwarty, dzięki staraniom pracowników Zakładu Dziennikarstwa U niw er
sytetu Śląskiego dr. M ariana Gieruli i dr. Marka Jachim owskiego, ukazał się Śląski 
Przegląd Medioznawczy. Opracowanie składa się z czterech części prezentujących ak
tualny stan mediów czterech śląskich województw.

W części pierwszej autorzy przedstaw iają źródła zinstytucjonalizowanej inform acji 
o województwach: bielskim , częstochowskim , katowickim i opolskim. Jest to zarazem 
bardzo dobrze opracowany informator, umożliwiający szybkie odnalezienie potrzebnych 
adresów instytucji samorządowych, gmin, banków, placówek kulturalnych i naukowych, 
a także podstawowych informacji o historii i współczesności regionu.

Drugą część pracy stanowi właściwy katalog prasy-radia-telew izji om awianych 
województw. Zam ieszczone tu noty bibliograficzne, które wg jednakow ego dla w szyst
kich mediów klucza informują, zarówno o miejscu wydawania danego tytułu prasowego 
lub emisji programu RTV, odbiorcach, warunkach reklamy, jak  i, jeśli to możliwe, 
nakładzie tytułu prasowego. W tej części pracy znajdujemy też inform acje „dokum en
tujące inicjatywy prasow e” (s. 6) oraz „pisma niew eryfikow alne” . Autorzy zw racają 
uwagę na ogrom ną dynam ikę mediów i często trudne do zweryfikow ania zmiany zacho
dzące zwłaszcza na rynku prasowym. W Przeglądzie znajdujem y również wykaz w y
dawców pism w województwach Śląska.

Kolejna część pracy, zatytułowana Analizy-Opinie-M aterialy, pośw ięcona zagad
nieniom  polityki inform acyjnej, zawiera dziewięć opracowań z tego zakresu. Przed
miotem zainteresowania autorów są różne aspekty teorii i praktyki polityki inform acyjnej,



takie jak: miejsce polityki informacyjnej w system ie kom unikowania społecznego, ko
munikowanie interpersonalne jako źródło informacji lokalnej. Przykładom konkretnych 
działań w zakresie polityki informacyjnej poświęcono artykuły dotyczące polityki in
formacyjnej SDRP oraz gminy Opole i Urzędu W ojewódzkiego w Katowicach. Inne 
spojrzenie na rolę środków społecznego przekazu zaprezentowano w artykułach om a
w iających duszpasterską i w spólnotow ą misję środków społecznego przekazu oraz media 
lokalne w Austrii i Niemczech.

Praca zawiera też indeksy: tytułów, rozgłośni radiowych, nazwisk i skorowidz 
miejscowości. Zebrane wiadom ości znacznie ułatw iają poruszanie się w świecie mediów 
na Śląsku, porządkują wiedzę w tym zakresie, ułatw iają dotarcie do poszukiwanych 
tytułów  i rozgłośni.

Inicjatywa ta, podjęta przez zespół pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego, 
z pew nością zasługuje na naśladowanie. Posiadanie podobnie szczegółowej wiedzy o 
mediach także w innych rejonach kraju pozwoliłoby w pełni określić, jak  ważnym 
rynkiem pracy dla dziennikarzy i wydawców są media lokalne, prześledzić losy pism, 
które pow stają i znikają z rynku prasowego oraz preferencje czytelników i tendencje 
w zakresie wyboru określonych mediów. Nawet pobieżna analiza przedstawionego w 
Śląskim  Przeglądzie M edioznawczym  materiału pozwala wnioskować o potrzebie ukazy
w ania się gazet i gazetek dla małych społeczności lokalnych (świadczy o tym np. duża 
ilość gazet parafialnych związanych z różnymi związkami wyznaniowym i) oraz o zain
teresowaniu wydarzeniam i lokalnymi w skali jak  najbardziej mikro (np. nasza dzielnica), 
stąd popularność także wydawnictw  efemerycznych i okolicznościowych.

Ważnym zadaniem dla polityków i działaczy samorządowych jest również, w skazy
wana przez autorów opracowań, konieczność dostosowania polityki inform acyjnej gmin, 
miast, urzędów wojewódzkich do oczekiwań społecznych.

Elżbieta Sawa-Czajka, K rzyszto f Czerwiecki

Sprawozdanie z konferencji Politologia w szkolnictwie wyższym w Polsce. Stan  
obecny i perspektywy rozwoju, Janów k.Chełma, 19-21 września 1996 roku

O gólnopolską konferencję Politologia w szkolnictw ie wyższym w Polsce. Stan obecny 
i perspektyw y  zorganizował Zakład Ruchów Politycznych W ydziału Politologii U niw er
sytetu M arii Curie-Skłodowskiej. Głównym organizatorem i pom ysłodaw cą konferencji 
był prof, dr hab. Edward Olszewski, kierownik tego zakładu. Obrady odbywały się w 
trzech sekcjach: ogólnej, naukowo-programowej oraz dydaktycznej. Zostały one poprze
dzone badaniami ankietowym i dotyczącymi stanu organizacyjnego i studiów polito
logicznych w szkołach wyższych oraz pedagogizacji na studiach politologicznych. 
Obradom przewodniczyli: prof. dr hab. Jan Jachymek, prof, dr hab. Czesław M ojsiewicz, 
prof, dr hab. Andrzej Chodubski oraz prof, dr hab. Henryk Kom am icki. Funkcje 
sekretarzy pełnili: dr M aria M arczewska-Rytko i mgr Henryk Soćko. K onferencja miała 
służyć integracji poczynań w zakresie studiów politologicznych.

Konferencję zaszczycili sw oją obecnością: prof, dr hab. Stefan Pastuszka -  senator 
RP, sekretarz stanu w M inisterstw ie Edukacji Narodowej, dr Jan Sęk -  senator RP, 
przewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Polaków za G ranicą Senatu RP, mgr Piotr 
M iszczuk -  senator RP, mgr Zbigniew Janowski -  poseł na Sejm RP, dr Józef Lepiech 
-  dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa W yższego M inisterstwa Edukacji N aro
dowej, mgr M arian Cichosz -  wojewoda chełmski, mgr Tadeusz Olszewski -  burm istrz


