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PRASOZNAWSTWO 
(por. Biuletyn Polonistyczny, zesz.4, s.53-57)
Wydział Dziennikarski Uniwersytetu Warszawskiego

Katedra Historii Prasy: kierownik prof. Zygmunt Młynarski
Dotychozasowe prace Katedry podyktowane były w dużej mierze 

potrzebami dydaktycznymi i zmierzały do przygotowania podręcz
nika historii prasy polskiej. Częściowym rezultatem tych prac 
są dwa wydane w ubiegłym roku skrypty (Z.Młynarski, T.Butkie
wicz - Zarys historii prasy polskiej 1900 - 1918) oraz szereg 
artykułów i rozpraw opublikowanych przez pracowników Katedry 
w czasopismach "Prasoznawstwo”, ’’Kwartalnik Prasoznawczy” 
i in.
W chwili obeonej kontynuowane są prace zespołu nad podręcz

nikiem historii prasy polskiej. Obejmie on okres od początków 
prasy w Polsce do roku 1863 (t. I w opracowaniu Z.Młynarskie
go i A.Słomkowskiej) i od r. 1864 do 1918 (t.II w opracowaniu 
A.Slisza, T.Butkiewicza, B.Krzywobłockiej). Przygotowania do 
druku zostaną ukończone w ciągu najbliższego roku.
Katedra przygotowuje także tom studiów i rozpraw z dziejów 

prasy polskiej w drugiej połowie XIX i początkach XX wieku, 
który będzie wydany przez PV/N. Zamieszczone w nim będą prace 
wyżej wymienionych pracowników oraz Ireny Maciejewskiej, 
w większości fragmenty rozprav/ doktorskich.
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Tematyka prao doktorskioh przygotowanych, przez współpracow
ników Katedry jest następująoa:
A.Slisz: Prasa polska w ZSRR w lataoh 1917 - 1922;
T.Butkiewicz: Rola prasy w kształtowaniu się stosunków polsko- 
rosyjskich w latach 1864 - 1880;
A.Słomkowska: "Gazeta Polska" w okresie powstania listopadowego ;
I.Maciejewska :"Wiadomości Literackie" (zarys monografii);
I,Maciejewska przygotowuje ponadto dla "Przeglądu Humanistycz
nego" artykuł "Pierwsze dziesięć lat "Wiadomości Literackich" 
oraz rozprawę "Warsztat redakcyjny "Wiadomości Literackich" 
dla wspomnianego tomu studiów.
Zespół Katedry bierze poza tym udział w przygotowywanym na 

zlecenie Komitetu Obchodu 300-lecla Prasy Polskiej trzytomowym 
wyborze postępowej publicystyki dziennikarskiej w Polsce.

Katedra Teorii i Prakt.yki Dziennikarstwa: kierownik doc.M.Kafel
M. Kafel: Prasoznawstwo (podręcznik), w oprać,;
M. Szulczewski: Teoretyczne problemy publicystyki (ukończone);

" Państwo a prasa (rozpray/a doktorska);
T. Kupis: Zawód dziennikarski w Polsce Ludowej (artykuł),

w oprać.;
" Krąg czytelniczy "Życia Warszawy" (częściowe materia

ły opublikowane w "Prasie Polskiej", 1959 nr 9; 
S, Flak: Prasa i jej odbiorcy (artykuł), w oprać.;

" Czytelnictwo prasy wśród młodzieży szkół ogólnokształ
cących Warszawy. "Prasa Współczesna i Dawna", 
1959.

St. Lato: Polityka prasowa rządu powstania listopadowego,
w oprać.

B. Gołka: Centralna prasa ruchu ludowego w okresie II wojny
światowej, w oprać.

A.Leszczyński: Prasa powiatowa 1945 - 1958, w oprać.
" Prasa zakładowa 1945 - 1958, w oprać.

L. Meissner: Pierwsze gazety Polski Ludowej, v/ oprać.
Poza tym pracownicy Katedry zajmują się problematyką prawną 

i etyczną zawodu dziennikarskiego, społeczną funkcją prasy itp.
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