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Niniejsza książka jest ósmą publikacją z serii „Współczesne media”. Reda-
gując tę serię, do opracowania wybieramy zagadnienia istotne dla badań nad
mediami. Jednym z takich zagadnień jest kategoria gatunku w mediach. (Miarą
istotności tej kategorii dla analizy przekazów medialnych jest tematyczna struktu-
ra serii WM – genologiczny aspekt badań nad mediami uwzględniany jest niemal
w każdym z wydań redagowanej przez nas serii).

Do prac nad tą publikacją przystąpiłyśmy jednak nie tylko z zamiarem opraco-
wania kolejnego zagadnienia ważnego dla nauk o mediach. Dostrzegając potrzebę
rozwijania dyskusji nad kategorią gatunku w mediach, nieprzypadkowo zawarły-
śmy ją w ramach „Współczesnych mediów” datowanych na rok 2017. Trzon pu-
blikacji stanowią teksty wygłoszone podczas konferencji „Współczesne media –
gatunki w mediach” zorganizowanej w kwietniu 2016 roku przez Zakład Dzien-
nikarstwa Wydziału Politologii z okazji Jubileuszu XL-lecia pracy naukowej Pro-
fesor Marii Wojtak. Sprawozdania z tego niezwykłego jubileuszowego spotkania
przyjaciół Jubilatki, badaczy doceniających Jej dokonania i osobowość ukazały się
w „Studiach Medioznawczych” (2016, nr 2,) oraz w „Zeszytach Prasoznawczych”
(2016, nr 4).

Zarówno konferencja, jak i publikacja powstała na jej bazie zostały przez nas
pomyślane jako formy uczczenia Jubileuszu wybitnej badaczki języka mediów,
której prace są ważnym punktem odniesienia dla środowiska badaczy gatunków,
w tym także gatunków medialnych. (Szczególny charakter tej publikacji sygna-
lizuje jej podtytuł: Prace dedykowane Profesor Marii Wojtak). Jako przedstawi-
cielki lubelskiego ośrodka badań nad mediami chciałyśmy w ten sposób wyrazić
uznanie dla lubelskiej językoznawczyni związanej z Wydziałem Humanistycznym
UMCS, której prekursorskie zainteresowania badawcze – daleko wykraczające
poza problematykę genologii medialnej, obejmujące rozległy obszar genologii
lingwistycznej i stylistyki – tak wiele wniosły do dziedziny badań nad mediami.

O randze dokonań Jubilatki świadczy to, że na zaproszenie do udziału w pu-
blikacji odpowiedziało 66 badaczy z całej Polski. Pracując z zaangażowaniem
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i radością podczas kolejnych etapów redakcji, stworzyliśmy wspólnie dzieło, bę-
dące wyrazem uznania dla naukowej i osobowej tożsamości Jubilatki. W wielu
tekstach składających się na niniejsze tomy można odnaleźć wpływ konsekwent-
nie prowadzonych pionierskich i oryginalnych badań Marii Wojtak. Jak pokazują
zawarte w tych artykułach analizy, wypracowana przez Jubilatkę odrębna me-
toda badawcza i powołane przez Nią instrumentarium pojęciowe są szczególnie
odpowiednie dla analizy wypowiedzi medialnych.

Zebrane przez nas artykuły podzieliłyśmy na dwa tomy. Pierwszy z nich
(Zagadnienia teoretyczne. Gatunki w mediach drukowanych), a właściwie całą
publikację otwierają Teksty jubileuszowe. Na tę część książki składają się: sylwetka
Jubilatki przygotowana przez bliską Jej naukowo i osobiście Małgorzatę Kitę
(Maria Wojtak „na medialnym polu badawczym”. I nie tylko…) oraz dwa artykuły
w całości poświęcone dorobkowi naukowemu Marii Wojtak – Grzegorza Ptaszka
Wkład profesor Marii Wojtak w rozwój genologii medialnej oraz Zofii Bilut-
-Homplewicz i Anny Hanus Kontrastywność interlingwistyczna w kontekście
inspiracji tekstologicznych Marii Wojtak.

Oprócz Tekstów jubileuszowych w tomie pierwszym zawarto cząstki: Zagad-
nienia ogólne i teoretyczne oraz Gatunki w prasie drukowanej (i w innych me-
diach drukowanych). Na Zagadnienia ogólne i teoretyczne składa się jedenaście
tekstów prezentujących alternatywne metody badawcze gatunków medialnych. Ce-
lem poszczególnych Autorów było: ukazanie zasadności wykorzystania aparatu
pojęciowego systemu retoryki w badaniach przekazów medialnych (por. Barba-
ra Bogołębska – Przydatność instrumentarium retorycznego i metod retorycznej
analizy tekstu w badaniach nad gatunkami medialnymi), „uwyraźnienie związ-
ków pomiędzy gatunkami debaty publicznej toczonej w mediach a komunikacją
społeczną” (por. Edyta Pałuszyńska – Uwarunkowania sytuacyjne w medialnej de-
bacie publicznej), „nakreślenie głównych założeń multimodalnej lingwistyki tek-
stu” (por. Agnieszka Mac – Analiza mediolingwistyczna telewizyjnych serwisów
informacyjnych – studium przypadku), zwrócenie uwagi na możliwość wykorzy-
stania narzędzi pragmatyki do omówienia pragmatycznego aspektu gatunku (por.
Danuta Kępa-Figura – Pragmatyczne aspekty gatunku (na przykładzie informacji
dziennikarskiej)) oraz „zdefiniowanie języka emocji jako przydatnego narzędzia
do analizy medialnego materiału informacyjnego – werbalnego i niewerbalnego”
(por. Jacek Warchala – Emocjonalizacja informacji).

W części Zagadnienia ogólne i teoretyczne umieściłyśmy także trzy artykuły
ukazujące ewolucję wybranych gatunków medialnych w szerszej perspektywie.
Dwa z nich dotyczą relacji między informowaniem a komentowaniem – przedsta-
wiono w nich badanie „zaangażowania dziennikarzy w komentowanie i ocenianie
[…] zjawisk, wydarzeń i osób […] prezentowanych przez nich w materiałach
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informacyjnych” (por. Ewa Jurga-Wosik, Agnieszka Stępińska, Dominika Naroż-
na, Bartłomiej Secler, Kinga Adamczewska – Między informacją a komentarzem:
polski model dziennikarstwa w świetle badań empirycznych) oraz udowodniono, że
„wszechobecne elementy komentujące mogą być przyczynkiem do rosnącej roli
gatunków publicystycznych we współczesnej prasie” (por. Iwona Szwed – Ko-
mentarz prasowy – innowacyjność a elementy prototypowe). Trzeci z artykułów
(por. Małgorzata Kita – Kwestionariusz Prousta i jego kontynuacje w wywiadzie)
pokazuje ewolucję wywiadu w kontekście historyczno-kulturowym, tj. związek
Kwestionariusza Prousta z wywiadem medialnym. Pozostałe trzy teksty tej części
dotyczą nowych zjawisk genologicznych – hejtu (por. Bogusław Skowronek – Hejt
jako zjawisko lingwistyczno-medialne. Zarys problemu oraz Bożena Witosz – Czy
„hejt” to problem genologiczny?), a także genologicznego ukształtowania płatnej
(papierowej i internetowej) oraz bezpłatnej (internetowej) wersji tygodników (por.
Wojciech Furman – Trzy wersje gatunków dziennikarskich).

Ostatnią część tematyczną tomu pierwszego oraz trzy części tomu drugiego –
wyróżniłyśmy, biorąc pod uwagę przedmiot analizy poszczególnych tekstów (a do-
kładnie kryterium rodzaju środka przekazu masowego poddawanego eksploracji
genologicznej). Teksty zamieszczone w poszczególnych częściach dotyczą kolej-
no przekazów medialnych drukowanych (w większości prasowych), radiowych,
telewizyjnych i internetowych.

W ramach ostatniej, najobszerniejszej części tomu pierwszego Gatunki w pra-
sie drukowanej (i w innych mediach drukowanych) zamieściłyśmy opracowania ge-
nologicznego aspektu tytułów prasowych będących przedstawicielami prasy okre-
ślonego rodzaju: zagranicznej (por. Lidia Pokrzycka – Gatunki dziennikarskie
w islandzkich mediach drukowanych. Analiza na przykładzie pism „The Reykja-
vik Grapevine” i „Iceland Review”), wyprofilowanej ideologicznie i politycznie
(por. Ewa Maj – Tradycjonalizm gatunków publicystycznych w tygodniku „Myśl
Polska” i „Nowa Myśl Polska” oraz Anna Szwed-Walczak – Publicystyka we
współczesnej prasie politycznej na przykładzie tygodnika „Myśl Polska”), tema-
tycznie (por. Krzysztof Kaszewski – „10 najlepszych gier postapokaliptycznych”,
czyli o osobliwości genologicznej w prasie dla miłośników gier komputerowych)
lub funkcjonalnie (por. Monika Worsowicz – Rekomendacje i ich wpływ na cha-
rakterystykę gatunkową ogólnotematycznej prasy poradnikowej dla kobiet).

Część tę tworzą także analizy podejmujące problematykę poszczególnych ga-
tunków prasowych bądź występujących w prasie: felietonu (por. Patryk Iwań-
czyk – Felietonowa sylwetka czy sylwetkowy felieton, czyli o twórczości felietoni-
stycznej Stefana Szczepłka oraz Bartłomiej Maliszewski – Czy to są felietony? –
o korespondencjach Wacława Radziwinowicza), wywiadu (por. Magdalena Ślaw-
ska – „Tu sobie usiądźmy”, czyli o sposobach rozpoczynania wywiadu), reportażu
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(Magdalena Piechota – Kiedy poeta pisze reportaż – wywoływanie obrazu w „Wiel-
kim przypływie” Jarosława Mikołajewskiego), recenzji (Dorota Kozaryn – Uwagi
o recenzji muzycznej w „Gońcu Chopinowskim” oraz Grażyna Filip – O historii
i filmach historycznych w krytyce Zygmunta Kałużyńskiego), eseju (por. Paulina
Olechowska – Europa – Polska – Niemcy. Wielowymiarowość eseju na przykła-
dzie „Dialogu. Magazynu Polsko-Niemieckiego”), artykułu publicystycznego (por.
Mateusz Kasiak – Ontologiczne aspekty artykułu publicystycznego), porady pra-
sowej (por. Ewa Bulisz – O poradach prasowych z „lifestylowego” magazynu
„Women’s Health”). W tej części tematycznej zawarłyśmy także artykuł dotyczą-
cy specyfiki zróżnicowanego gatunkowo bytu prasowego, tj. podpisu pod zdjęciem
(por. Maria Krauz – Relacja tekst–obraz. O podpisach pod zdjęciami w prasie –
struktura, funkcje, składnia). Ostatnie dwa teksty tomu pierwszego dotyczą wy-
branych gatunków innych niż prasa mediów drukowanych – plakatu artystycznego
(por. Elwira Bolek – Plakat artystyczny – przekaz multimodalny) oraz ulotki wy-
borczej (por. Grzegorz Majkowski – Funkcja informacyjna gatunków mowy [na
przykładzie współczesnej ulotki wyborczej]).

Drugi tom publikacji zatytułowany Gatunki w mediach elektronicznych jest
kontynuacją tomu pierwszego. Niemal w całości składa się z tekstów dotyczących
wybranych problemów genologicznego ukształtowania przekazów radiowych, te-
lewizyjnych i internetowych.

W części Gatunki w radiu znalazły się artykuły, których przedmiotem re-
fleksji były specyficzne formy wypowiedzi radiowej, takie jak audycja dla dzie-
ci i młodzieży (por. Barbara Boniecka – Sylwiczność gatunkowa w radiowych
audycjach dla dzieci i młodzieży), połączenia telefoniczne ze studiem (Grażyna
Stachyra – Radiowy „phone-in” jako forma gatunkotwórcza), game show (por.
Paulina Czarnek-Wnuk – Rozrywka w radiowych formach gatunkotwórczych na
przykładzie „game show”), wywiad radiowy (por. Małgorzata Rzeszutko-Iwan –
„Wywiad czy… przesłuchanie, rozmowa, konwersacja, gadanie?” – o strukturze
pytań w wybranych wywiadach radiowych), radiowy dokument (por. Joanna Ba-
chura-Wojtasik – Apetyt na życie. Rozważania o fikcji i prawdzie w dokumencie
radiowym) oraz feature radiowy (por. Natalia Kowalska – Sztuka opowiadania
prawdziwych historii. Audycje radiowe typu „feature”).

Gatunki w telewizji otwiera opracowanie genologicznego aspektu ramówek
wybranych stacji telewizyjnych (por. Andrzej Kozieł, Joanna Szylko-Kwas – Ana-
liza gatunkowo-formatowa tygodniowych ramówek TVP 1, Polsat i TVN). Część
tę współtworzą artykuły dotyczące wybranych problemów telewizyjnej informa-
cji (por. Monika Grzelka, Agnieszka Kula – Współczesny news telewizyjny –
o dwóch kolejnych strategiach gry w informowanie. Bezstronność i wiarygodność
i Marcin Sanakiewicz – Performans: hipergatunek czy antygatunek? Informacja
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w polityce medialnej współczesnej telewizji) oraz telewizyjnej transmisji/relacji
sportowej (por. Beata Grochala – Wzorce alternacyjne telewizyjnej transmisji
sportowej i Wioletta Kochmańska – Telewizyjna relacja meczów siatkówki i jej
konstytutywne cechy – przyczynek do opisu gatunku (na materiale transmisji przez
Telewizję Polsat Spółka z o.o.). Spectrum prac dotyczących genologicznego aspek-
tu telewizji uzupełniają artykuły, których przedmiotem analizy jest reality show
(por. Małgorzata Gruchoła – Charakterystyka wątków skandalizujących w telewi-
zyjnych programach „reality show”), serial paradokumentalny (por. Ewa Szku-
dlarek-Śmiechowicz – Od „docu-soap” do „virali” – o konwergencji medialnej
i recepcji przekazów telewizyjnych w środowisku młodzieży (na przykładzie te-
lenoweli paradokumentalnej „Szkoła”) oraz magazyn filmowy (por. Łukasz Ję-
drzejski – Gatunki dziennikarskie w Polskiej Kronice Filmowej).

Czwarta, ostatnia cząstka tematyczna wyłoniona przez nas z uwzględnieniem
kryterium rodzaju środka przekazu masowego będącego przedmiotem analizy, sta-
nowiąca trzecią częścią tomu drugiego, zatytułowana Gatunki w nowych mediach,
składa się z jedenastu artykułów. Prawie wszystkie zamykają się w badaniach nad
genologicznym aspektem internetu. Trzy z zamieszczonych tu prac przybliżają
problemy dotyczące specyficznych internetowych form, takich jak witryna WWW
(por. Małgorzata Nowak – Genologicznie o witrynie WWW ) oraz memy (por.
Alina Naruszewicz-Duchlińska – Kilka refleksji na temat memów internetowych
oraz Magdalena Steciąg – Memy Marty Frej: hybryda medialna w publicysty-
ce feministycznej). Kolejne dotyczą przemian gatunków przeniesionych na grunt
internetu z innych mediów. Przedmiotem zainteresowania są – komentarz spor-
towy (por. Katarzyna Jachimowska, Beata Kacperska – „Tweet” jako najnowsza
forma komentarza sportowego), wywiad (por. Ignacy S. Fiut – Wywiad w do-
minacji „biasu” hipertekstowego. Na przykładzie portalu onet.pl), reportaż (por.
Paweł Urbaniak – Interaktywność i multimedialność we współczesnych formach
reportażowych), różnego rodzaju ogłoszenia (por. Mariusz Rutkowski – „Nie-
miec płakał, jak sprzedawał…”. O konwencjonalizacji gatunkowej internetowych
ogłoszeń motoryzacyjnych; Iza Matusiak-Kempa – „Doniesienia osobiste” w per-
spektywie aksjologicznej. Od pragmatyzmu do hedonizmu; Katarzyna Sobstyl –
„To jest Bond – nie James, ale szczeniak”. Internetowe ogłoszenia adopcyjne
zwierząt jako przykład tekstu użytkowego). W jednym z artykułów (por. Pauli-
na Sieradzka – Poszukiwania genologiczne na przykładzie wybranych filmików
na kanale AVON MAKE-UP TV analizie poddano filmik instruktażowy potrak-
towany jako gatunek będący intersemiotycznym przekładem gatunków mediów
tradycyjnych.

Przedmiot analizy ostatniej z prac tej cząstki (Moniki Wasilonek – Nowoczesna
sztuka multimedialna w przestrzeni publicznej: nowa jakość w sztuce czy ewolucja
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reklamy) – nowe formy sztuki cyfrowej – wykracza poza przestrzeń internetu,
mieszcząc się w szeroko rozumianych nowych mediach.

Zamykająca całą publikację czwarta część tomu drugiego – Świadomość ge-
nologiczna odbiorców mediów – składa się z dwóch tekstów dotyczących geno-
logicznej świadomości odbiorców mediów (por. Anna Granat – Odzwierciedlenie
recepcji gatunków dziennikarskich w zachowaniach językowych dzieci w wieku
przedszkolnym i Magdalena Trysińska – Szkolne problemy z genologią. Mit i le-
genda we współczesnych mediach i świadomości uczniów).

Przekazujemy Czytelnikom kolejne tomy „Współczesnych mediów” z przeko-
naniem, że staną się inspirującą i pożyteczną lekturą.

Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura
(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)




