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Wstęp

Antologia, którą Czytelnik trzyma w ręku, jest uszczegółowieniem poprzed‑
niego wydawnictwa redaktorek pt. Język w mediach. Antologia. W dwu wy‑
daniach, których doczekała się publikacja (2012, 2014), zamieściłyśmy działy 
poświęcone poszczególnym mediom masowym, przypisując im kilka reprezen‑
tatywnych wedle nas artykułów. „Reprezentatywny” to dla nas tekst, który ma 
znaczenie poznawcze, metodyczne, precyzujące, egzemplifikacyjne w odniesieniu 
do danego medium z perspektywy nauk humanistycznych. Rzecz jasna, w żad‑
nym razie nikomu nie stawiamy barier w dostępie do lektury. Każdy jednak 
redaktor i autor projektuje pewnego czytelnika. Tymi dla wybranych tekstów 
są odbiorcy zainteresowani w jakimkolwiek stopniu (adept, badacz, słuchacz, 
student) poglądami językoznawców, komunikologów, medioznawców, mediolin‑
gwistów, kulturoznawców. 

Rodzajem kontynuacji jest też liczba dobranych tekstów. Kierowałyśmy się 
także użytecznością książki. Jeśli zatem miałaby ona służyć dydaktyce akade‑
mickiej, złożona została z tekstów w liczbie jak najbardziej zbliżonej do jednego 
semestru pracy studenta i jego profesora. 

Równolegle do niniejszej antologii ukazuje się w tym samym wydawnictwie 
antologia tekstów internetowych, zaś w naszych planach jest wydanie za rok 
antologii tekstów radiowych i prasowych. Tym samym wybór tekstów o języku 
w mediach uzyska swoje dopełnienie.

Niniejszej publikacji nie poszerzamy o bibliografię tekstów naukowych 
z zakresu nauk humanistycznych poświęconych mediom, ponieważ taka zo‑
stała zamieszczona w antologii Język w mediach. Szczegółowo zaś kolejne mass 
media otrzymały opis bibliograficzny w dopiero co wydanym Przewodniku po 
stylistyce polskiej. Style współczesnej polszczyzny (Kraków 2013). Język w te‑
lewizji zaopatrzony został w adresy tekstów o tej tematyce w części Dyskurs 
telewizyjny.



8 Wstęp

Antologię rozpoczynamy od zagadnień o problematyce ogólnej. Są więc Ma‑
cieja Mrozowskiego analizy zawartości programów czerech głównych stacji tele‑
wizyjnych w Polsce. Pozostałe trzy teksty ogólne dotyczą ewolucji i stanu dzisiej‑
szego. Ten ostatni omawia Anna Wosik, poruszając kwestię globalizacji, która 
może mieć swoje odbicie w tekstach telewizyjnych. Iwona Loewe zagląda do tele‑
wizji polskiej spersonifikowanej i to nie metaforycznie. Autorka dokonuje oglądu 
telewizji przez pryzmat osób (ale głównie twarzy), które ją komponowały. Często 
przypisujemy bowiem cechy telewizji, w tym jej języka, jakby nie były one właś- 
ciwością osób, które tę telewizję tworzą. Tekst Artura Rejtera jest refleksją nad 
początkami badań mediów w ogóle. W tym widzimy jego wartość, że stanowi 
rekonesans tego, co w filologii badano w odniesieniu do mediów i jak wcze‑
śniej można to było zrobić. Tę wiedzę warto rozpowszechnić i utrwalić zarówno 
wśród badaczy, partnerów w nauce, jak i adeptów nauk humanistycznych.

Układ tekstów szczegółowych naszej publikacji odpowiada obrazowi stru‑
mienia programowego współczesnej telewizji. Otóż ten złożony jest z trzech 
zasadniczych części: właściwych widowisk telewizyjnych, pasma komercyjne‑
go i pasma autotematycznego. Pierwsza część, historycznie rzecz ujmując, jest 
dla telewizji pierwotna (Adam Ropa, Andrzej Gwóźdź, Beata Grochala, Ewa 
Szkudlarek -Śmiechowicz, Iwona Loewe, Mariusz Koper, Agnieszka Mac, Olga 
Dąbrowska -Cendrowska, Joanna Szylko -Kwas). Czas jednak szybko pokazał, 
że reklamodawcy znaleźli w tym medium doskonały środek promocji towarów 
i usług, a telewizja nie odmówiła im swej technologii (Jerzy Świątek, Katarzyna 
Sujkowska -Sobisz, Katarzyna Wyrwas). Dalszy upływ czasu i wzrost konkuren‑
cyjności między samymi stacjami spowodował konieczność autopromocji w te‑
lewizji i tak powstały programy własne wydawcy na swój własny temat (Anna 
Jupowicz -Ginalska). W porównaniu z przeszłością znacząco przybywa obu pasm 
towarzyszących widowiskom. Czasami tak bardzo, że wydaje się, iż to widowi‑
ska towarzyszą pasmom promocyjnym. 

Małgorzata Kita i Iwona Loewe
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