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Prowadź blog! 
Przewodnik dla małych 
firm, Andy Wibbels, 
Wydawnictwo Helion, 
Gliwice 2007
Książka amerykańskiego autora 
na temat tajników blogowania 
– nie można sobie wyobrazić lep-
szej rekomendacji! W końcu to w 
Stanach Zjednoczonych rozpoczął 
się szał na dzienniki internetowe, 
również te o korporacyjnym 
wymiarze. Z ostatnich danych 
serwisu Technorati.com, najpopu-
larniejszej wyszukiwarki blogów 

na świecie, wynika, że obecnie w sieci jest już ponad 50 mln 
blogów, a codziennie powstaje 230 tys kolejnych. Również 

w Polsce. Czy ich twórcy powinni sięgnąć po tę publika-
cję? Usystematyzowanie wiedzy opartej na doświadczeniach 
zdobytych w codziennej praktyce jeszcze nigdy nikomu nie 
zaszkodziło, choć książka skierowana jest raczej do tych, któ-
rzy może już słyszeli o modzie na blogowanie, ale nic na ten 
temat nie wiedzą. Zresztą sama publikacja przypomina wpisy 
na blogu – jest tu wielość zagadnień i aspektów blogowania, 
moim zdaniem dość chaotycznie zebranych i wyjaśnionych 
często w zbyt oszczędny sposób. Można pomyśleć, że książka 
ta jedynie sprzedaje pomysł, nakreśla kilka ciekawych stu-
diów przypadków i podaje szczyptę know-how, który uważny 
i cierpliwy internauta ma szansę pozyskać sam. Coś jednak 
frapuje bardziej. Autor założył, że czytelnikami jego publikacji 
będą przedstawiciele małych firm. W Stanach ma to pewnie 
rację bytu, u nas – życzyłabym sobie, żeby także miało, ale 
póki co trąci to optymizmem na wyrost. 

Kinga Podraza

Komunikowanie 
polityczne i 
publiczne, Bogusława 
Dobek-Ostrowska, 
Wydawnictwo 
Naukowe PWN, 
Warszawa 2006
To robi wrażenie. Autorka przed-
stawia solidny cykl wykładów 
poświęconych komunikowaniu, a 
dokładnie rzecz biorąc, komuniko-
waniu w kampaniach wyborczych i 
polityce. Metodą od ogółu do szcze-
gółu czytelnik poznaje najpierw 
najważniejsze założenia komuni-

kowania społecznego - od omówienia nauki o komunikowaniu 
przez interpersonalne ujęcie komunikowania po systemy komu-
nikowania. W drugiej części autorka przedstawia teoretyczne 
perspektywy komunikowania w polityce, zarówno definiując 
komunikowanie polityczne, jak i przedstawiając uczestników 
takiego komunikowania oraz pisząc o propagandzie politycznej 

i kampaniach politycznych. W ostatniej części autorka zgłębia 
użytkowy aspekt przedmiotu, a pojemna formuła komuniko-
wania politycznego pozwala w tym rozdziale umieścić zarówno 
marketing polityczny i wyborczy, jak i reklamę polityczną oraz 
zagadnienia politycznego public relations.
Najwdzięczniejszym czytelnikiem będzie zapewne wykła-
dowca i student politologii. Obaj otrzymują bowiem staran-
nie usystematyzowane, podane w syntetyczny sposób kom-
pendium wiedzy dotyczące kampanii politycznych. Każdy z 
jedenastu wykładów kończy się zwięzłym podsumowaniem, 
indeksem kluczowych terminów, pytaniami kontrolnymi i lite-
raturą dodatkową.
Uwagę zwraca odwaga autorki. Ze stron podręcznika uśmie-
chają się do nas na przykład bohaterowie kampanii prezyden-
ckiej sprzed niecałych dwóch lat. Za cztery lata cała kampania 
będzie przeszłością nie budzącą już żadnych emocji. Chwała 
jednak autorce, że wybrała żywą i aktualną, choć przemijającą 
ilustrację zamiast koturnowej ponadczasowości książki.

dr Jacek Trębecki

Grzeczność w 
komunikacji językowej, 
Małgorzata Marcjanik, 
Wydawnictwo 
Naukowe PWN, 
Warszawa 2007
Kiepski to specjalista PR, który w 
tej książce znajdzie rzeczy nowe 
lub zaskakujące. Książka traktuje 
bowiem o tym, w czym specjaliści 
PR powinni być najlepsi - o grzecz-
ności. Czytelnik znajdzie więc 
szczegółowe omówienie aktual-
nych rytuałów powitalnych, pożeg-
nalnych czy okolicznościowych. 

Autorka pogrupowała zarówno zwyczaje i rytuały stosowane 
w rozmowie bezpośredniej, jak i te występujące w liście czy 

rozmowie telefonicznej. Co ważniejsze, omówiła również 
rodzące się dopiero zwyczaje związane z nowoczesnym środ-
kami komunikowania, m.in. telefonem komórkowym, sms, 
pocztą głosową, komunikatorem typu Tlen czy Gadu-Gadu.
Wartość książki nie zawiera się w zaskoczeniu czytelnika 
nową wiedzą, ale raczej sposobem, w jaki naukowcy nazy-
wają rzeczy znane i często, wydawałoby się, prozaiczne. 
Jak się okazuje, zwykłe nagranie na poczcie głosowej może 
być intencyjnym aktem werbalnym, w dodatku jeśli nagry-
wający straci głowę, mogą powstać konstrukcje wręcz 
skontaminowane.
Książka oprócz wartości metodologicznych niesie w sobie 
swoistą kronikę przemian, a autorka złapała społeczeństwo 
w chwili, w której dopiero tworzą się reguły grzeczności w 
sferze internetu, sms czy komunikatorów.

dr Jacek Trębecki
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Konkurs dla czytelników magazynu „Piar.pl”!

Według autorów tegorocznego raportu „Odpowie-
dzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” przy-
gotowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu 
mamy w Polsce do czynienia z rozwojem wolonta-
riatu pracowniczego i kodeksów etycznych.
Jakie kodeksy etyczne obowiązują w branży PR? 
Podaj nazwy i daty powstania przynajmniej dwóch 
międzynarodowych kodeksów etycznych i jednego 
polskiego.
Odpowiedzi prosimy przesyłać na adres redakcja@
piar.pl do końca maja br., w temacie wpisując hasło: 
„Kodeksy PR”. Wśród osób, które prześlą odpowie-
dzi, rozlosujemy książki ufundowane przez wydaw-
nictwo Centrum Doradztwa i Informacji Difin: „Gry 
i zachowania nieetyczne w organizacji” Marka Bug-
dola oraz „Biznes w przestrzeni etycznej. Motywy, 
metody, konsekwencje” Stanisława Galata.

Samorządowe public relations, Jarosław 
Flis, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Kraków 2007
Samorządowcom, którzy intuicyjnie wykorzystywali narzę-
dzia public relations książka ta dostarczy wielu cennych 
informacji. Zakładając jednak, że grupa ta z braku czasu lub 
środków w samorządowym budżecie potraktuje tę pozycję 
jako podstawowy, a nawet jedyny podręcznik, myślę, że autor 
mógłby pokusić się o bardziej szczegółowe opisanie niektó-
rych pojęć, które w pracy znajdują się pod wspólnym hasłem 
(np. konferencja prasowa ma co najmniej kilka odmian). Rów-
nież zabrakło mi głębszego odniesienia do problematyki PR 
wewnętrznego w aparacie samorządowym, tematu bardzo 
ciekawego, zważywszy na kadencyjność personelu politycz-
nego w stosunku do personelu administracyjnego. 
Osoby, które na co dzień zajmują się komunikowaniem 
zyskują dzięki tej publikacji możliwość skonfrontowania 
własnych doświadczeń z doświadczeniami autora. Do czę-
ści kwestii poruszanych w książce mam pewne wątpliwości. 
Inne mam zdanie na temat poczęstunku podczas konferen-
cji prasowych, zaproszeń adresowanych jedynie na redakcję 

czy też wykorzystania soboty i 
niedzieli jako dni roboczych do 
współpracy z mediami (tu za 
wzór mógłby służyć jeden z wice-
premierów, który w ten sposób 
skutecznie zwiększył swój czas 
antenowy w mediach). Ale jest 
to moim zdaniem zaleta książki, 
a nie jej wada, skłania bowiem 
do weryfikacji, a przynajmniej do 
przeglądu własnych doświadczeń. 
Szkoda tylko, że rozdział poświę-
cony polom komunikowania zna-
lazł się prawie na samym końcu. 
Jest to dziedzina, dzięki której 
świeży adept PR łatwiej może uzmysłowić sobie różnice mię-
dzy PR w biznesie a PR w samorządzie, a tym samym spojrzeć 
z różnej perspektywy na liczne przykłady z obu obszarów 
obecne w tej książce.

dr Waldemar Rydzak

Gry i zachowania nieetyczne w 
organizacji, Marek Bugdol, Centrum 
Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 
2007
Zagadnienia opisywane przez Marka Bugdola z punktu widze-
nia piarowca pozornie mogą okazać się mało interesujące. 
Autor zapoznaje nas z korupcją, kłamstwem, zdradą, mobbin-
giem, szantażem, sabotażem i innymi plagami, które zdarzają 
się w trakcie gier, a których sceną są współczesne organiza-
cje. Publikacja nie jest adresowana do ludzi z branży public 
relations, bardziej do specjalistów z zakresu zarządzania, ale 
czyż PR strategiczny i korporacyjny nie jest elementem zarzą-
dzania? Choć książka nie jest beletrystyką, bardziej pozycją 

naukową, polecam ją jako lekturę 
nieobowiązkową i uzupełniającą. 
Jestem przekonany, że dla osób 
zajmujących się wewnętrznym PR 
wiedza o tym, w co i jak grają inni 
jest korzystniejsza niż błogi spokój 
płynący z pełnej nieświadomości 
zjawisk zachodzących wewnątrz 
organizacji.

dr Waldemar Rydzak
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