
Drodzy Czytelnicy!

Zgodnie z zapowiedzi¹ oraz z nieskrywan¹ radoœci¹ oddajemy w Pañstwa rêce pierw-
szy numer naukowego czasopisma o profilu medioznawczym „Media Biznes Kultura”.
Tytu³ czasopisma jest bezpoœrednim nawi¹zaniem do nazwy miêdzynarodowej kon-
ferencji naukowej, cyklicznie organizowanej przez Dziennikarstwo i Komunikacjê
Spo³eczn¹ Uniwersytetu Gdañskiego, zapraszaj¹cych do interdyscyplinarnego dialogu
na temat mediów naukowców z kraju i zagranicy. Naszym pragnieniem jest, by cza-
sopismo to sta³o siê zarówno platform¹ wymiany myœli na temat kszta³tu i funkcji
mediów, jak i s³u¿y³o integracji œrodowiska medioznawców oraz osób zajmuj¹cych siê
badaniami mediów. St¹d te¿ w jego strukturze znalaz³o siê a¿ siedem sekcji tematycz-
nych. S¹ to: komunikowanie spo³eczne, komunikowanie publiczne, komunikowanie
wizualne, historia mediów i dziennikarstwa, public relations i komunikacja rynkowa,
reklama, etyka w biznesie.

W pierwszym numerze czasopisma zdecydowaliœmy siê oddaæ g³os m³odym
badaczom i doktorantom, których teksty poœwiêcone problematyce medioznawczej
zosta³y dostrze¿one i wysoko ocenione przez wybitnych polskich medioznawców
i dojrza³ych uczonych. Dlatego w³aœnie w tym numerze czasopisma prezentujemy
artyku³y laureatów konkursu na najlepsz¹ pracê magistersk¹ z wiedzy o mediach –
Medi@stery – który zosta³ zainicjowany w celu promowania najwartoœciowszych prac
absolwentów magisterskich studiów dziennikarskich. St¹d te¿ w zbiorze znalaz³y siê
prace absolwentów dziennikarstwa Uniwersytetu Jagielloñskiego (Olivii K³usek
i Magdaleny Litman), Uniwersytetu £ódzkiego (Pauliny Wiernickiej), Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu (Aleksandry Rabowskiej), Uniwersytetu Marii Curie-
-Sk³odowskiej w Lublinie (Marcina Sanakiewicza) oraz Wy¿szej Szko³y Informatyki
i Zarz¹dzania w Rzeszowie (Jakuba Ochnio). Warto dodaæ, ¿e po³owa z wymienionych
autorów ma ju¿ w swoim dorobku naukowym pierwsze monografie z zakresu medio-
znawstwa.

W zwi¹zku z tym, ¿e nasze czasopismo powsta³o w ramach wspó³pracy Uniwersy-
tetu Gdañskiego z Zespo³em Etyki S³owa Rady Jêzyka Polskiego Polskiej Akademii
Nauk, ju¿ od pierwszego numeru zamieszczamy w nim studia naukowe, które maj¹
przyczyniaæ siê do harmonijnego dialogu w ¿yciu publicznym oraz prywatnym, a tak¿e
promowaæ etykê s³owa w funkcjonowaniu mediów oraz instytucji zwi¹zanych z me-
diami. W dziale tym znajd¹ siê artyku³y przedstawiaj¹ce etyczny kontekst procesów
komunikacyjnych w dyskursie publicznym, w reklamie i komunikacji rynkowej. Roz-
wa¿ania te otwiera tekst dr. Jerzego Widerskiego pt. Segmentacja a etyka. O narusza-

niu zasady z³o¿onoœci i wielowymiarowoœci cz³owieka w reklamach kosmetyków.
W ka¿dym z numerów czasopisma pragniemy promowaæ cenne inicjatywy kultu-

ralne i naukowe z obszaru Pomorza. Pierwszy artyku³ z tego cyklu – autorstwa Katarzyny
Kucz-Chmieleckiej dotyczy utworzenia w Gdañsku miêdzynarodowego interdyscypli-
narnego centrum kultury, w którym bêd¹ prezentowane prace Daniela Chodowieckiego
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i Güntera Grassa. Ten wa¿ny dla miasta projekt podkreœlaæ bêdzie znaczenie s³owa
i obrazu w codziennym ¿yciu oraz edukacji.

Bior¹c pod uwagê, ¿e rola mediów w ¿yciu spo³eczno-kulturowym, jak równie¿
dzia³alnoœci rynkowej jest wielowymiarowa oraz sk³ania do refleksji na temat aktual-
nych problemów teoretycznych i praktycznych, zapraszamy do wspó³tworzenia kart
czasopisma. Tymczasem przekazujemy jego pierwsze wydanie, ¿ycz¹c Czytelnikom
przyjemnej i inspiruj¹cej lektury.


