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Kultura dziennikarska w Europie Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych 
opiera się przede wszystkim na jednym z najstarszych gatunków dziennikarskich, 
jakim jest news. Dynamiczny rozwój tego gatunku przypada na okres od połowy 
XIX wieku, kiedy w Stanach Zjednoczonych pojawił się swoisty rodzaj prasy, tak 
zwana prasa groszowa (penny press). Obecnie istniejące formy newsa przeszły 
długi proces ewolucji gatunkowej, mimo że wiele elementów znanych już w sta-
rożytności przetrwało do naszych czasów. Pojęcie newsa, jego przemiany i teorie 
dotyczące newsa są przedmiotem analizy w kontekście trwającego od ponad stu 
lat dyskursu o newsie, odnoszącego się do genezy, definicji, funkcji i znaczenia 
newsa w życiu społecznym, politycznym, głównie w kulturze Zachodu. Termin 
news był używany przez badaczy najczęściej w odniesieniu do jego odmiany pra-
sowej i w ten sposób będzie na ogół traktowany w niniejszym opracowaniu.

Autor opracowania jako główny cel badawczy wyznaczył analizę głównych teo-
rii newsa, które zdominowały debatę medioznawczą wśród naukowców z kręgu 
kultury anglosaskiej lub publikujących w języku angielskim (politologów, socjolo-
gów i medioznawców, a także wśród dziennikarzy) w takich kwestiach, jak: histo-
ria i definicje newsa; kulturowe, polityczne, społeczne i organizacyjne podstawy 
teorii wartości informacyjnych i gatekeepingu (selekcji informacji); funkcje i psy-
chologiczne uwarunkowania procesów ramowania wiadomości; teoria dyskursu 
newsa; kulturowe i ekonomiczne uwarunkowania procesów tabloidyzacji i rola 
infotainmentu w przekazach informacyjnych; kwestie obiektywizmu (zagadnie-
nia ontologii, epistemologii i etyki newsa) oraz refleksja nad zmianami, jakim 
podlega paradygmat newsa w związku z pojawieniem się nowych technologii oraz 
nowych form komunikacji międzyludzkiej i medialnej, w której odbiorca z kon-
sumenta wiadomości staje się prosumentem, a zarazem nowym medium. Całość 
wieńczą rozważania o przyszłości newsa i kierunkach rozwoju dziennikarstwa.

Naszkicowane wyżej zagadnienia zostały poddane analizie w dziesięciu 
rozdziałach książki. Z uwagi na przyjęte przez autora założenie, że kolebką 
nowoczesnego dyskursu o newsie są Stany Zjednoczone i Wielka Brytania, 
prace naukowców z tych krajów uzupełnione publikacjami w języku angielskim 
autorów pochodzących m.in. z Australii, Indii, Izraela, Belgii, Holandii, Nie-
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miec i Skandynawii, tworzyły podstawowy korpus badawczy – źródło refleksji 
i wniosków sformułowanych w niniejszej pracy. Przedmiot zainteresowania sta-
nowiły książki, monografie, artykuły czy krótkie wypowiedzi medialne, które były 
w  literaturze zachodniej najczęściej cytowane lub/i wywarły największy wpływ 
na dyskurs teorii newsa. Kryterium lingwistyczne (wybór prac w języku angiel-
skim) zostało zweryfikowanie w toku procedury badawczej, albowiem literatura 
medioznawcza, socjologiczna, politologiczna czy filozoficzna, w której poruszane 
są wyżej wymienione tematy i zagadnienia, należy przede wszystkim do anglo-
amerykańskiego kręgu językowego i kulturowego. Nacisk w pracy został poło-
żony na news prasowy, zgodnie z przyjętym założeniem, że news radiowy, telewi-
zyjny i news online są pochodne wobec prasowego, stanowiąc jego modyfikacje 
w zakresie adaptacji technologicznych.

Pojawiające się teorie i zagadnienia związane z newsem były analizowane 
w dwóch płaszczyznach – w płaszczyźnie diachronicznej i synchronicznej, oraz 
za pomocą dwóch podstawowych metod: analizy treści (przede wszystkim jako-
ściowej, ale z domieszką komponenty analizy ilościowej) i analizy dyskursu, 
rozumianego jako analiza tekstów w kontekście (medialnym, społecznym, poli-
tycznym, filozoficznym, itd.). Celem tych analiz było określenie głównych ten-
dencji rozwojowych w teoriach i koncepcjach newsa, ukazanie związków przy-
czynowo-skutkowych, jakie między nimi istnieją i osadzenie ich w szerszym 
kontekście społeczno-politycznym i historycznym. Hipotezą badawczą była idea, 
że w zachodniej kulturze newsa istnieją ścisłe powiązania pomiędzy myślą spo-
łeczno – polityczną i demokracją liberalną a teoriami newsa, które wyrastały na 
gruncie pewnego porządku kulturowego (filozoficznego, politycznego, społecz-
nego, ekonomicznego, itp.).

Przegląd najważniejszych stanowisk omówionych na podstawie anglojęzycz-
nej literatury medioznawczej uzupełnia Aneks, w którym przedstawiona została 
polska literatura medioznawcza odnosząca się do analizowanych teorii, koncep-
cji i zagadnień. Należy jednak podkreślić, że rozumienie pojęcia newsa w pol-
skim medioznawstwie nie jest tożsame ze sposobami rozumienia tego pojęcia 
w literaturze zachodniej. Całość opracowania wieńczy indeks nazwisk.

Autor chciałby zaznaczyć, że w niniejszej książce, opartej na własnych bada-
niach wspomnianych zagadnień, znalazły się również fragmenty artykułów wcze-
śniej publikowanych przez autora w czasopismach naukowych i monografiach. 
Jednakże w każdym przypadku zostały one poddane ponownej analizie, uzu-
pełnione i rozszerzone o nowe wątki i zredagowane zgodnie z całościową ideą 
publikacji, stanowiąc oryginalny wkład do badań koncepcji i teorii newsa.
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