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S P R A W O Z D A N IA

tykuly wspomnieniowe pióra Ryszarda Poradowskiego i H enryka Paw laka. Rów
nocześnie opublikowano wybór felietonów H. Rudnickiego pt. Ze środy na pią
tek; autor pisywał je dla „Głosu Robotniczego” co tydzień w ciągu dwudziestu
pięciu lat.
Dla uczczenia czterdziestej rocznicy „Głosu Robotniczego” ukazało się okolicz
nościowe wydawnictwo prezentujące sylwetki w ybranych dziennikarzy pisma: Ed
w arda Uzdańskiego, Stanisław a Mojkowskiego, W ładysława Lachowicza, Feliksa
Eąbola, Stanisław a Gromca, M ariana Bańbury, Haliny Batorowicz-Siek, Józefa
Skoniecznego. Przygotowano również na tę okazję plakaty i druki reklamowe.
Redakcja „Głosu Robotniczego” prowadzi bogato ilustrow aną fotografiam i kro
nikę, w której odnotowywane są najważniejsze w ydarzenia z historii pisma i ży
cia wewnątrzredakcyjnego. Inicjatyw y edytorskie podejmowane przez redaktorów,
stanowiące cenne źródło inform acji dla badaczy prasy, przyczyniają się również
w znacznym stopniu do popularyzow ania gazety i pozyskiwania czytelników.
Danuta GrzelewsKa

SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA KOMISJI HISTORII PRASY
Obrady majowego (5 V 1986) posiedzenia Komisji Historii P rasy poświęcone
zostały omówieniu stanu i perspektyw badań nad historią polskiej radiofonii, któ
rej sześćdziesięciolecie obchodzone jest właśnie w tym roku. Referat doc. Macieja
J. Kwiatkowskiego dał pełny w yraz trudnościom, z jakim i ta nowa dziedzina ba
dań toruje sobie drogę, nie znajdując właściwej opieki ani ze strony w yspecjali
zowanych placówek naukowych, ani K om itetu ds. Radia i Telewizji. W ykorzysty
w anie przejściowych, bardzo krótkotrw ałych zresztą, koniunktur dla podejmowa
nia tej tem atyki w oparciu o tę ostatnią instytucję nie przyniosło wym iernych
korzyści. Wiele prac rozpoczętych nie doczekało się swych kontynuacji bądź do
kończenia. Wiele wręcz zaginęło. Poważne kłopoty nastręcza też przedstaw ianie go
towych już badań radom poszczególnych wydziałów, które z rezerw ą odnoszą się
do możliwości przeprowadzenia na tej podstawie przewodów doktorskich i habili
tacyjnych. ifTekst referatu w ydrukujem y w num erze 3/1987 — Red.]
Te w ątki referatu wzbudziły najżywszą reakcję dyskutantów. Wnioskowano
o rozszerzenie profilu zainteresow ań badawczych którejś z liczących się centralnych
placówek, poświęconych dotąd historii prasy, by w ten sposób nie zaprzepaścić
szans na rozwój dziedziny bardzo dotychczas zaniedbanej, a ważnej dla historii
kultury i dziejów politycznych. I co ważne, mogącej wnieść wiele nowego, choćby
z racji bazowania na całkiem nie w ykorzystanym dotąd zasobie źródłowym. Prof.
M. Inglot sform ułował także postulat, by Komisja Historii Prasy, skupiająca repre
zentatywne grono specjalistów z zakresu badań nad środkami masowego kom uni
kowania, występowała w roli ciała opiniodawczego wobec rad wydziałów, którym
przedstawione zostaną budzące wątpliwości prace poświęcone historii radiofonii.
W metodologicznej części dyskusji zwrócono uwagę głównie na potrzebę peł
nego ujm ow ania historii radiofonii, a więc uwzględniania różnych jej obiegów.
W skazywano też na całkiem białe plamy, do jakich z pewnością należą badania
nad radiofonią przewodową, lokalną, zakładową. Podnoszono problem atykę analizy
odbioru treści radiowych, wpływu na świadomość społeczną. We wszystkich w y
powiedziach podkreślano jednak przede wszystkim podstawowe braki w zakresie
tak ogólnej refleksji metodologicznej, jak i szczegółowych badań.
Daria Nałęcz

