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SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA KOMISJI HISTORII PRASY
Dnia 17 maja 1982 r. odbyło się kolejne zebranie K om isji Historii Prasy przy
Kom itecie Nauk H istorycznych PAN. W części organizacyjnej poświęcono uwagę
przygotowaniem do druku m ateriałów z ubiegłorocznego .sympozjum „Prasa—P olity
ka—K ultura”. Dokonano także wyboru przewodniczącego Kom isji na kolejną ka
dencję. Został nim ponownie doc. Jerzy Myśliński.
W drugiej części zebrania w ysłuchano referatów doc. Konrada Zawadzkiego
i doc. Józefa Szczepańca o stanie badań i postulatach badawczych w zakresie opra, cowywania dziejów staropolskiej prasy inform acyjnej i czasopiśm iennictwa tegoż
okresu.
W dyskusji w iele uwagi poświęcono chronologii rozwoju prasy. Uznano, iż
cezurę końcową okresu — um ownie określanego jako staropolski bądź też dawny
— w dziejach prasy wyznaczać w inien rok 1815, tak ze w zględu na jego rolę w
szerszych procesach historycznych obejm ujących całą Europę (doc. J. Łojek), jak
również przez organiczne, nie przerwane jeszcze związki z epoką stanisław owską
(prof. W iesław Sladkowski, doc. J. Szczepaniec).
.
Kontrowersję w śród dyskutantów wzbudziła potrzeba uwzględniania w bada
niach prasowych kalendarzy. Doc. Łojek w skazyw ał na niezbędność ich analizy,
podkreślając w ielką w agę kulturową tych w ydaw nictw , przy jednoczesnym braku
zainteresowania nim i przez badaczy innych dyscyplin. Doc. Szczepaniec z kolei
przychylał się do sądu, iż kalendarze jako specyficzny i odmienny rodzaj piśm ien
nictw a nie powinny wchodzić w zakres opracowań prasowych.
Podobne w ątpliw ości zdaw ały się budzić druki ulotne, zwłaszcza zaś te, któ
re ukazywały się po roku 1729. Prof. A lina Słomkowska sugerowała, iż powinny
one również znaleźć się w optyce prac historyków prasy. Temu stanowisku sprze
ciw iał się doc. K. Zawadzki, utrzymując, iż charakter tych w ydaw nictw — po roku
1729 zarzucających zam ieszczanie w szelkich treści inform acyjnych na rzecz poli
tycznego pam fletu czy publicystyki politycznej — skłania raczej . do w yłączenia
ich z -badań prasowych.
Znaczną część dyskusji poświęcono potrzebie sporządzania regestrów i reprin
tów prasy dawnej, w skazując na olbrzymie zaniedbania i potrzeby w tej dziedzinie.
Wśród postulow anych problemów, które ciągle dotąd skupiają zbyt mało za
interesowania, w ym ieniano zagadnienie badań nie tylko nad m onografiami poszcze
gólnych tytułów , ale i nad dziejami opinii publicznej, zwłaszcza zaś nad zasięgiem
potencjalnego horyzontu intelektualnego, politycznego, naukowego itp. odbiorcy
prasy (doc. J. Lojëk).
Kom isja zwróciła również uwagę na potrzebę koordynowania tem atyki praso
znawczej podejmowanej w pracach m agisterskich. Zadanie to będzie — niestety
—■ niew ykonalne dotąd, dopóki uczelnie nie będą sporządzać pełnych wykazów
przygotowywanych prac magisterskich.
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