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Na pytanie, jakich publikacji traktuj¹cych o public relations brakuje na 

naszym rynku Piotr Lignar bez zastanowienia odpowiada: „polskich i 

dobrych”. Osób odpowiadaj¹cych podobnie jest jednak mniejszośæ. Pol-

scy piarowcy narzekaj¹ na brak dobrych t³umaczeñ zagranicznych auto-

rów. Popyt, jak siê wydaje, jest, co wiêc z poda¿¹?

Ju¿ od kilku lat nasze ksiêgarnie s¹ zalewane poradnikami i opracowa-

niami na coraz popularniejszy temat kreowania wizerunku, wyst¹pieñ 

publicznych i szeroko pojêtej komunikacji. Zdaniem wiêkszości prakty-

ków publikacje te s¹ zazwyczaj zbyt powierzchowne, zbyt teoretyczne i 

czêsto ju¿ w momencie publikacji nie pokazuj¹ najnowszych rozwi¹zañ. 

Brak tak¿e kompleksowych, przekrojowych pozycji, tzw. klasyki bêd¹cej 

punktem wyjścia i odniesieñ do wielu innych, 

niekiedy ju¿ obecnych na rynku tytu³ów.

Same wydawnictwa nie tryskaj¹ chêci¹ publi-

kowania nowych prac zagranicznych autorów z 

bran¿y public relations. Jak zgodnie (i co warto 

odnotowaæ – z du¿ym zrozumieniem dla prawi-

de³ PR) mówi¹ ich przedstawiciele: nasze realia 

s¹ po prostu zupe³nie inne. – Nie mo¿emy suge-

rowaæ siê wynikami sprzeda¿y w innych krajach, 

a zw³aszcza w Stanach Zjednoczonych – stwier-

dza Adam Wolañski z wydawnictwa Felberg. 

Wyjaśnia, ¿e gdy jego firma zdecydowa³a siê 

na publikacjê tytu³u poświêconego lobbingowi, 

wybra³a tê autorstwa Michaela Clamena, gdy¿ 

jest ona oparta na metodach stosowanych we 

W Wielkiej Brytanii, Stanach 
Zjednoczonych, Niemczech ksi¹¿ki Jamesa i Larrisy 

Grunig, Scotta Cutlipa czy Edwarda Bernays’a nale¿¹ do 
najpopularniejszych pozycji z dziedziny PR. W Polsce nie doczeka³y siê 

jeszcze t³umaczeñ i nie zanosi siê, by prêdko wydawnictwa siêgnê³y po 
te i inne zagraniczne bran¿owe tytu³y. Dlaczego?

Puste półki
Fot: MJ
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Francji. – S¹ one o wiele bli¿sze naszym realiom 
ni¿ na przyk³ad amerykañskie – zauwa¿a Wolañ-

ski. Wtóruje mu Danuta Plak z wydawnictwa 
Placet. – Z doświadczenia widzimy, ¿e wielkośæ 
sprzeda¿y za granic¹ nie przek³ada siê na wiel-
kośæ sprzeda¿y w Polsce – twierdzi, podaj¹c za 
przyk³ad jeden z amerykañskich bestsellerów, 
który u nas nie cieszy siê popularności¹: „Par-

tyzanckie PR w Internecie” Levine’a.
Z drugiej strony, nawet to, co w Polsce dobrze 
siê sprzedaje, nie musi byæ warte naszej wielkiej 
uwagi. Zdaniem dr Anny Adamus-Matuszyñskiej 
z Akademii Ekonomicznej w Katowicach tak¹ 
ksi¹¿k¹ jest obecna w naszych ksiêgarniach 
publikacja Frasera P. Seitela „Public relations w 

praktyce”. – Dziwi mnie natomiast, ¿e nie ma na naszych pó³kach biblii 
PR, któr¹ jest „Managing public relations” Jamesa Gruniga i Todda Hunta. 
Ta ksi¹¿ka pokazuje, ¿e dzia³ania nieetyczne, tak zwany „czarny PR”, z 
public relations nie maj¹ wiele wspólnego – wyjaśnia.
Innych przyczyn braku w naszych ksiêgarniach autorów takich, jak Ber-

nays czy Grunig doszukuje siê dr Ewa Hope z Politechniki Gdañskiej. 
Zdaniem autorki ksi¹¿ki „Public relations – czy to siê sprawdzi?” wydaw-

nictwa nie chc¹ po prostu ryzykowaæ, ¿e ksi¹¿ki te nie przynios¹ im 
zysków, krótko mówi¹c – nie sprzedadz¹ siê. Tym bardziej ¿e w grê 
wchodz¹ ogromne koszty, jak zauwa¿a prof. Ryszard £awniczak z Akade-

mii Ekonomicznej w Poznaniu. – Zachodnie wydawnictwa, które zazwy-

czaj specjalizuj¹ siê w konkretnych dziedzinach, np. PR, czerpi¹ dodat-
kowy dochód w³aśnie z licencji, dlatego ¿¹daj¹ naprawdê du¿ych op³at 
za ich sprzeda¿. Kiedy doliczymy do tego koszt t³umaczeñ zazwyczaj 
kilkuset stron ksi¹¿ki, okazuje siê, ¿e wci¹¿ nie s¹ to pozycje na polsk¹ 
kieszeñ – wyjaśnia prof. £awniczak. Problemem s¹ te¿ same t³umaczenia, 
których aby by³y merytorycznie na wysokim poziomie, powinny podej-
mowaæ siê osoby nie tylko z wykszta³ceniem filologicznym, ale równie¿ 
znaj¹ce specyfikê PR.

Po polsku niczego nie znajdziesz
„Witam, mam ogromn¹ prośbê o polecenie dobrych i pe³nych publika-

cji dotycz¹cych investor relations” – wys³a³a w swoim poście na listê 
internetPR.pl zapytanie Kinga Formlewicz pod koniec stycznia bie¿¹cego 
roku. Na odpowiedź nie musia³a d³ugo czekaæ. „Po polsku niestety nic 
nie znajdziesz. ¯adnej ksi¹¿ki, ¿adnej wiêkszej publikacji, nic, co by³oby w 
ca³ości poświêcone IR” – napisa³ Piotr Biernacki. Jego zdaniem g³ównym 
powodem braku takich ksi¹¿ek jest ma³a liczba osób zajmuj¹cych siê 
w Polsce w¹sk¹ sk¹din¹d tematyk¹ relacji inwestorskich. „Jak oceniam, 
10-15 osób, mo¿e z 50, które robi¹ IR albo maj¹ z nim do czynienia w 
wiêkszych spó³kach” – czytamy.
Do najczêściej wymienianych dziedzin z zakresu public relations, które 
rzadko s¹ prezentowane na naszym rynku wydawniczym nale¿¹ obok 
investor relations: PR w samorz¹dach i administracji, PR konkretnych 
dziedzin, np. farmacji czy medycyny, a tak¿e pozycje na temat przygoto-

wania i realizacji kampanii spo³ecznych. Dr Adamus-Matuszyñska dodaje 
jeszcze zarz¹dzanie sytuacjami konfliktowymi. – Mamy kilka publikacji 
poświêconych kryzysom, s¹ to jednak g³ównie poradniki. Nie poruszaj¹ 
one kwestii rozwi¹zywania konfliktów, bêd¹cych wa¿nym elementem 

Adam Wolañski,

wydawnictwo Felberg

Z ka¿dym rokiem przybywa publikacji rodzimych nie tylko w sferze 
PR, ale tak¿e innych sfer biznesu. Polskie firmy i instytucje coraz chêt-

niej udzielaj¹ informacji, które mog¹ staæ siê podstaw¹ analiz polskich 
autorów. Swego rodzaju presjê wywieraj¹ te¿ rodzimi odbiorcy, któ-

rzy wol¹ czytaæ studia przypadków opisuj¹ce polskie realia. Nie dalej 
ni¿ miesi¹c temu do naszego wydawnictwa zwrócili siê dwaj autorzy 
z propozycj¹ wydania ksi¹¿ki o PR w polityce. Autorzy opisuj¹ w 
niej swoje doświadczenia z pracy przy kampaniach krajowych partii 
politycznych oraz pojedynczych polityków, w tym równie¿ szczebla 
samorz¹dowego. Nie mamy w¹tpliwości, ¿e taka publikacja bêdzie dla 
specjalistów z dziedziny piaru o wiele cenniejsza ni¿ ksi¹¿ka o kam-

paniach amerykañskich prezydentów. Nale¿y sobie natomiast ¿yczyæ, 
aby polskie publikacje ksi¹¿kowe dorównywa³y tym zagranicznym pod 
wzglêdem warsztatu pisarskiego i rozmachu edytorskiego.
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pracy piarowca – twierdzi dr Matuszyñska. Podkreśla równie¿ zbyt ma³¹ 

liczbê ksi¹¿ek poświêconych media relations opartych na badaniach. - 

Czêsto pos³ugujemy siê przez to stereotypami – podsumowuje.

Mimo tego Danuta Plak z wydawnictwa Placet na pytanie, czy wydaw-

nictwo jest zainteresowane wydawaniem zagranicznych publikacji odpo-

wiada krótko „nie”. – Mamy swoj¹ polsk¹ autorkê – prof. Krystynê 

Wojcik i nie planujemy t³umaczeñ. Dla Felberga podjêcie decyzji o opub-

likowaniu ksi¹¿ki „Public relations w praktyce” Seitela nie by³o ³atwe. 

– Do wyboru mieliśmy trzy pozycje. Poprosiliśmy o rekomendacjê i opi-

niê kilka osób, miêdzy innymi pani¹ prof. Wojcik z SGH. Na podstawie 

dokonanej analizy zdecydowaliśmy, ¿e w³aśnie ksi¹¿ka Seitela najlepiej 

nadaje siê zarówno dla studentów maj¹cych w programach nauczania 

PR, jak i dla praktyków w tej dziedzinie – t³umaczy Wolañski. Jednak 

publikacja oparta jest na ósmym 

wydaniu orygina³u z 2000 roku, 

podczas gdy Amerykanie czytaj¹ 

ju¿ wydanie dziesi¹te. Felberg 

jeszcze nie zdecydowa³ siê na 

jego wydanie. – Muszê stwier-

dziæ, ¿e jest ono mocno zmie-

nione w stosunku do tego, na 

którym oparliśmy polsk¹ edycjê 

i co ciekawe – mocno okrojone – opowiada Wolañski. Podkreśla jednak, 

¿e trwaj¹ konsultacje ze specjalistami i je¿eli wspólnie uznaj¹ oni, ¿e 

ksi¹¿ka nadaje siê dla polskiego czytelnika, zostanie wydrukowana.

Wydawnictwo Placet nie chce podaæ wielkości sprzeda¿y „Public rela-

tions w praktyce” Seitela, bior¹c jednak pod uwagê liczbê publikacji, 

w których jest ona cytowana, musi byæ imponuj¹ca. Zreszt¹ w³aśnie 

korzystanie z tej publikacji przynios³o negatywny rozg³os ksi¹¿ce prof. 

Tomasza Goban-Klasa „Public relations, czyli promocja reputacji” (1994). 

Zarzucono mu, ¿e w jego ksi¹¿ce znalaz³y siê fragmenty prawie dos³ow-

nie przet³umaczonego tekstu amerykañskiego 

podrêcznika (patrz m.in. „Press”, lipiec 2003). 

Autor odrzuca³ jednak zarzuty, twierdz¹c, ¿e 

nie trzeba cytowaæ t³umaczeñ, bo w public rela-

tions wszyscy mówi¹ takim samym jêzykiem.

Zajrzyj do źródeł
Najlepszym źród³em informacji o tym, jakich 

publikacji brakuje na naszym rynku s¹ biblio-

grafie ksi¹¿ek polskich autorów. Prawie w ka¿-

dej z nich pojawiaj¹ siê odnośniki do Edwarda 

Bernays’a – uwa¿anego za jednego z ojców teo-

rii PR – czy publikacji prof. Gruniga.

Wśród klasyki, której brak 

w naszych biblioteczkach dr 

Adamus-Matuszyñska wymie-

nia równie¿ „Public Opinion” 

Waltera Lippmana. – Ksi¹¿ka 

powsta³a w latach 20. Jej poja-

wienie siê za czasów komuny nie 

by³o mo¿liwe, bo obna¿a³a ca³¹ 

manipulacjê ówczesnych w³adz 

w stosunku do spo³eczeñstwa – wyjaśnia. Co 

prawda czêściowo jej fragmenty by³y t³uma-

czone później, nigdy jednak w ca³ości nie poja-

wi³a siê ona na naszych pó³kach, podczas gdy za 

granic¹ doczeka³a siê kilku wznowieñ. 

Praktycy czêsto wysuwaj¹ równie¿ pogl¹d, ¿e 

rynek wydawniczy przesycony jest literatur¹ 

czysto teoretyczn¹, poruszaj¹c¹ kwestie metod, 

technik i narzêdzi PR. – Brakuje publikacji, które 

ukazywa³yby kulisy skutecznych kampanii, ale z 

punktu widzenia nie publicity, ale nadawców 

tych kampanii. Jest du¿o ksi¹¿ek prezentuj¹cych 

teoriê PR, wiedzê wspieraj¹c¹, jak psychologia, 

biznes, brak jednak opisów konkretnych przy-

padków. Czas na naukê od praktyków poprzez 

case’y – przekonuje Rafa³ Szczepanik, wspó³-

autor case’owej w³aśnie publikacji „Nietypowe 

przypadki w public relations”.

Jak podkreśla Jerzy Szyfter, autor „PR w Inter-

necie”, polski PR w tej dziedzinie to „z ca³ym 

szacunkiem dla naszych piarowców, zupe³nie 

inny stan świadomości” ni¿ ten na przyk³ad w 

Anglii. Proponuje on krótki test. – Jaki procent 

naszych piarowców rozumie termin „web usa-

bility”? – pyta Szyfter. Okazuje siê, ¿e w Polsce 

nie ma nawet powszechnie przyjêtego polskiego 

odpowiednika. Najczêściej t³umaczy siê go jako 

u¿ytecznośæ.

I tu dochodzimy do kolejnego problemu: w Pol-

sce brak równie¿ ksi¹¿ek poświêconych pojê-

ciom, które s¹ bardzo m³ode. Dlatego g³ównym 

źród³em informacji okazuje siê byæ internet. 

Wypowiedzi na forach i grupach dyskusyjnych, 

publikowane w sieci dokumenty, opracowania 

oraz udostêpniane obficie white papers – jed-

nym s³owem szeroka rzeka nigdy nieustaj¹cej 

Piotr Lignar,

nauczyciel akademicki, w³aściciel 

agencji Lignar PR

Nie jestem zwolennikiem zagranicznych 

ksi¹¿ek o PR, ceniê jednak niektóre z 

nich. Szczególnie te, które ucz¹ meto-

dologii projektowania kampanii PR oraz 

opracowywania ich strategii. Dlatego 

polecam „Effective Public Relations” 

pod red. S. Cutlipa, wyd. Prentice Hall 

Inc.1994, „Managing Public Relations” J. 

E. Gruniga, T. Hunta, wyd. Holt, Rein-

hardt and Winston Inc. 1984 czy “The Crisis Counselor” J. Caponi-

gro, wyd. Contemporary books 2000. 

Szczególnie ceniê tê pierwsz¹ ksi¹¿kê, choæ jest w niej sporo odnie-

sieñ do obcej nam rzeczywistości. Natomiast ksi¹¿ka J. Caponigro 

jest znakomitym podrêcznikiem metodycznym przygotowuj¹cym do 

zmierzenia siê z sytuacj¹ kryzysu reputacji. Myślê, ¿e te powa¿ne 

sk¹din¹d publikacje na temat public relations mog³yby byæ prze³o¿one 

na jêzyk polski, choæ to niezwyk³e wyzwanie dla t³umacza. Zachodni 

rynek wydawniczy śledzê raczej sporadycznie i wyrywkowo. Cza-

sami ktoś znajomy zwróci mi uwagê na jak¹ś publikacjê, czasami coś 

wpadnie mi w rêce, gdy jestem za granic¹. Wiele ksi¹¿ek dosta³em w 

prezencie. O wielu dowiadujê siê, analizuj¹c bibliografie opracowañ, 

które czytujê.

Nie wszyscy piarowcy są 

zdania, że zagraniczne 

publikacje są nam 

potrzebne
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globalnej dyskusji. – Ksi¹¿ki, szczególnie te 
dostêpne w jêzyku polskim, by³y zawsze spóź-

nione w stosunku do dynamiki sieciowej zjawisk 
– podsumowuje Szyfter. Podobnego zdania jest 
Tymon Smekta³a, autor „PR w Internecie”. 
– Du¿o ciekawych, nowych tekstów pojawia 
siê na serwisach internetowych poświêconych 
tematyce PR. Nowości ksi¹¿kowe s¹ zwykle w 
stosunku do nich opóźnione – komentuje. Pod-

czas pisania w³asnej publikacji autorzy opierali 
siê ju¿ jednak na najczêściej polecanych pozy-

cjach zagranicznych, w tym 
„Prioritizing Web Usability” 
autorskiej pary Jakoba Niel-
sena i Hoi Loranger. Smek-

ta³a poleca równie¿ „e-PR” 
Haiga oraz „Winning PR in 
the Wired World” Middle-

berga. – Pierwsz¹ ze wzglêdu 
na du¿o praktycznych, tech-

nicznych wskazówek, drug¹ 
ze wzglêdu na obszernośæ i 
prezentowane wyniki badañ 
– wyjaśnia.

Dobre, bo 
polskie?
Nie wszyscy piarowcy s¹ 
zdania, ¿e zagraniczne pub-

likacje s¹ nam potrzebne. 
Zwolennikiem t³umaczeñ nie jest Piotr Lignar, 
choæ sam przypomina przet³umaczon¹ przed 
dwoma laty wraz z córk¹ dla PWE ksi¹¿kê 
S. Oliver „Strategia public relations”. – Nasza 
dziedzina, jak chyba ma³o która, jest uwarun-

kowana kulturowo. S³owem, to, co jest ca³kiem 
normalne i oczywiste dla Amerykanów, Brytyj-
czyków czy Skandynawów wcale nie jest oczy-

wiste i zrozumia³e w Polsce – przekonuje Lignar. 
Jego zdaniem kiedyś, gdy polski PR by³ mniej 
doświadczony, zrozumia³e by³o wype³nianie luki 
w literaturze dotycz¹cej public relations przez 
t³umaczenia lub kompilacje z publikacji zagra-

nicznych. Obecnie, gdy doświadczeñ tych jest 
wiêcej i wiêcej jest osób maj¹cych rozeznanie w 
tematyce PR, nadszed³ czas na rodzime publika-

cje. – Muszê jednak przyznaæ, ¿e do dziś z roz-

rzewnieniem, ale i z uznaniem odnoszê siê do 
jednej z pierwszych polskich ksi¹¿ek o PR pióra 
A. Kadragiæ i P. Czarnowskiego – mówi Lignar.
Zdaniem autorów i praktyków wśród publika-

cji obecnych na pó³kach ksiêgarñ zawsze warto 
siêgn¹æ po „Public relations – teoria, praktyka 
i perspektywy” Barbary Rozwadowskiej, „Pub-

lic relations” Wojciecha Budzyñskiego, „Public 
relations od A do Z” prof. Krystyny Wojcik czy 
wspomnian¹ ju¿ „Public relations, czyli promo-

cja reputacji” prof. Tomasza Goban-Klasa. Rów-

norzêdnie z ksi¹¿k¹ Seitela s¹ one tak¿e uznawane za klasyczn¹ lekturê 
dla pocz¹tkuj¹cych piarowców.
Zreszt¹ w listach lektur dla studentów kierunków zwi¹zanych z pub-

lic relations domi-
nuj¹ w³aśnie polscy 
autorzy. Jednym z 
nielicznych wyj¹tków 
jest studium podyplo-

mowe na Uniwersy-

tecie w Gdañsku. Na 
tamtejszej liście lektur 
znalaz³a siê ksi¹¿ka 

„Effective Public Relations”, nadal niedostêpna w 
polskiej wersji jêzykowej. Studenci uczelni mog¹ j¹ 
jednak wypo¿yczyæ z uniwersyteckiej biblioteki.
A co z tymi, którzy studentami ju¿ nie s¹? Rafa³ 
Szczepanik i Jerzy Szyfter do nowości wydawni-
czych najczêściej docieraj¹ przez internet, a przede 
wszystkim ksiêgarniê internetow¹ Amazon.com. 
– Ma to swoje minusy, bowiem mo¿na tylko zoba-

czyæ ok³adkê, a nie przejrzeæ ksi¹¿kê – zauwa¿a 
Szczepanik. Innych mi³ośników PR mo¿e odstraszaæ 
tak¿e wysoka jak na polskie warunki cena – zazwy-

czaj kilkudziesiêciu dolarów. Ale nikt nie przekonywa³ 
przecie¿, ¿e wiedza nie kosztuje.

Małgorzata Twardo 
Współpraca: Jolanta Kaczmarek

Najczêściej cytowane zagraniczne tytu³y poświêcone PR:

„Corporate identity”, Wally Olins (Harvard Business School Press)
„Crystallizing Public Opinion”, Edward Bernays (Boni & Liveright 
Inc.)
„e-PR: The Essential Guide to Online Business Communication”, Matt 
Haig (Kogan Page) 
„Effective Public Relations”, Scott Cutlip, Allen H. Center, Glen M. 
Broom * (Prentice-Hall)
„Excellence in public relations and communication management”, 
James Grunig (LEA Inc.)
„Exploring Public Relations”, Ralph Tench i Liz Yeomans 
(Prentice-Hall)
„Managing Public Relations”, James Grunig i Todd Hunt (Rinehart and 
Winston)
„Public Opinion”, Walter Lippman (Free Press)
„Public Relations: Strategies and Tactics”, Dennis L. Wilcox (Allyn 
& Bacon)
„Practice of public relations”, Fraser P. Seitel* (Prentice-Hall)
„Prioritizing Web Usability”, Jakob Nielsen i Hoa Loranger (New 
Riders Press)
„Reputation, risk management”, Peter Green (Trans-Atlantic Pubns)
Źród³o: Na podstawie rozmów z praktykami polskiego PR
(kolejnośæ alfabetyczna wed³ug tytu³ów)

* 198,63 dolarów - tyle kosztuj¹ ksi¹¿ki „Practice of public relations” i „Effec-

tive Public Relations” w jednym pakiecie w ksiêgarni Amazon.com

Rynek wydawniczy 

przesycony jest literaturą 

czysto teoretyczną, 

poruszającą kwestie metod, 

technik i narzędzi PR


