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stylistyczne dokonane przez wydawcę. Dużym ułatwieniem przy lekturze 
tej interesującej książki jest indeks osobowy zestawiony przez Donatę- 
Lam.

Andrzej Notkowski
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H einz-D ietrich  F i s c h e r ,  Die grossen Zeitungen. P or trä ts  d e r  W eltpresse ,  Mo
nachium  1966, D eutscher Taschenbuch V erlag, ss. 306.

Poprzedzona wstępem profesora Неџк Prakke, praca Fischera zawiera 
„portrety historyczne” 13 największych dzienników o światowym współ- 
cześnie znaczeniu. Znalazły się więc na tej liście, opracowane w ukła
dzie chronologicznym, począwszy od 1749 r., duńska „Berlingske Tiden- 
de”, szwajcarska „Neue Zürcher Zeitung”, londyński „The Times”, wie
deńska „Die Presse”, nowojorski „The New York Times”, argentyńska 
„La Prensa”, włoski „Corriere della Sera”, wydawany w Sztokholmie 
„Svenska Dagbladet”, rosyjska i radziecka „Prawda”, paryski „Łe Mon
de”, hamburska „Die W elt”, „Żeń-min Żi-pao” oraz niemiecka „Frank
furter Allgemeine Zeitung”.

Szkice poprzedził Fischer wprowadzeniem ogólnym. Próbuje w nim 
ustalić definicję pojęcia „prasy światowej”. Rozważa funkcje, jakie prasa 
ta spełniała w różnych okresach historycznych w dziedzinie polityki mię
dzynarodowej. Próbuje też ustalić kryteria, jakim odpowiadać powinno 
pismo, by można je zaliczyć do tej kategorii prasy. Praca zawiera ponadto 
obszerną literaturę przedmiotu, nakłady omawianych 13 dzienników 
w okresie lat 1945—1965 oraz indeksy autorów i tytułów czasopism.

Jak  informuje wydawca, Heinz Dietrich Fischer (urodzony w 1937 r.) 
jest pracownikiem naukowym Instytutu Publicystyki na Uniwersytecie 
w Münster, gdzie przygotowuje podręcznik prasy światowej.

Aleksandra Garlicka
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MIECZYSŁAW  KRZEPKOW SKI

SEKCJA PRASOZNAWCZA SDP

Na zebraniu Prezydium Zarządu Głównego SDP, podczas przygotowań 
do obchodów 300-1ecia prasy polskiej, wystąpiłem z projektem utworze
nia Sekcji Prasoznawczej w SDP.


