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Medialne public 
relations,
Piotr Andrzejwski, 
Wiesław Kot, 
Wydawnictwo Forum 
Naukowe, Poznań 
2006
Zazwyczaj kojarzone z całością 
zadań stawianych piarowi media 
relations są istotnym wyzwa-
niem dla każdego z praktyków 
tej branży. Tym bardziej dziwi, 
jak często dziennikarze są zaska-
kiwani niewiedzą piarowców na 
temat praw, jakimi rządzą się 

relacje z mediami oraz brakiem umiejętności spojrzenia na 
dany temat z perspektywy redakcji. Cieszy więc publikacja, 

która porządkuje wiedzę na temat możliwości współpracy 
między dziennikarzami a specjalistami od komunikacji, pre-
zentując je kolejno z dwóch stron: teoretycznej i praktycz-
nej. Choćby ze względu na bogaty dobór narzędzi komuni-
kowania i kompleksowy przekrój środowiska współczesnych 
mediów trudno znaleźć podręcznik tej objętości jeszcze 
dogłębniej penetrujący omawiany temat. Ta skierowana do 
młodych adeptów piaru publikacja obok pytań kontrolnych 
po każdym rozdziale zawiera także przypisaną tematycznie 
bibliografię, tym samym otwierając drogę do pogłębiania 
wybranych zagadnień w ukierunkowany sposób. Szkoda tylko, 
że w porównaniu choćby z kwestią pomiaru efektów public 
relations stosunkowo sporo miejsca poświęcono w publika-
cji modnemu zagadnieniu „czarnego PR”, chociaż z drugiej 
strony zawsze warto przywoływać w pamięci przynajmniej te 
najbardziej znaczące przykłady nieetycznych zachowań.

Kinga Podraza

Sprostowanie 
i odpowiedź 
prasowa,
Bogusław Kosmus, 
Wydawnictwo C. 
H. Beck, Warszawa 
2006
Współpraca między piarow-
cem a dziennikarzem zaczyna 
się zazwyczaj od wzajem-
nego określenia potrzeb. 
Często okazuje się, że zagad-
nienia specjalistyczne wyma-
gają dodatkowych wyjaśnień, 
zwłaszcza kiedy współpracu-
jemy z dziennikarzem, który 
nie specjalizuje się na co 

dzień w interesującej nas tematyce. Dodatkowa edukacja jest 
dość czasochłonna i z tego powodu rzadko stosowana przez 
zabieganych piarowców. W rezultacie bardzo często powstają 

rozbieżności między treścią, jaką przekazał do publikacji spe-
cjalista public relations a publikacją, która ostatecznie ukazała 
się w gazecie. W przypadku błędu wynikającego z nieświa-
domości lub niewiedzy najlepszym rozwiązaniem jest próba 
dialogu z dziennikarzem. W przypadku celowego działania 
na naszą szkodę jedynym możliwym rozwiązaniem może być 
oficjalne sprostowanie i odpowiedź prasowa.
Chociaż z noty informacyjnej na okładce można przeczytać, 
że książka jest dedykowana sędziom, adwokatom, radcom 
prawnym, dziennikarzom, wydawcom prasy, jestem zdania, 
że tylko środowisko prawnicze jest w stanie w pełni docenić 
walory tej monografii. Tak szczegółowa wiedza o sprosto-
waniach nie jest po prostu specjalistom public relations na 
co dzień potrzebna. Co nie znaczy, że nie warto tej książki 
mieć w księgozbiorze. Zawiera ona wiele ciekawostek na 
temat historii regulacji prawnych dotyczących sprostowań 
oraz bogaty wybór orzecznictwa. Z tego też powodu jest 
idealnym prezentem dla firmowych prawników.

dr Waldemar Rydzak

Exploring Public 
Relations,
Ralph Tench, Liz 
Yeomans, Prentice 
Hall, Pearson 
Education Essex 
2006
Zgodnie z tytułem książka 
jest formą przenikania (eks-
plorowania) zagadnień, spraw, 
problemów typowych dla 
współczesnego public rela-
tions. Jak żaden inny podręcz-
nik akademicki PR na euro-
pejskim rynku wydawniczym 
bierze ona pod uwagę dwie 

fundamentalne zasady: interdyscyplinarność branży oraz 
konieczność międzynarodowego i globalnego podejścia do 
omawianych w nim zagadnień. Edytorom tego tomu napisa-
nego przez 26 (!) autorów udało się nadać mu jednolity cha-
rakter. Wartością publikacji jest międzynarodowy kontekst 
analizy działań public relations. Cytowany jest tutaj w zasa-
dzie każdy kraj Europy.
W porównaniu z innymi publikacjami tłumaczonymi i zna-
nymi w Polsce ten jest napisany przejrzyście i praktycznie, 
z powodzeniem łącząc teorię z praktyką. Jego przewaga nad 
podręcznikiem F. P. Seitla polega na silnym osadzeniu oma-
wianych zagadnień w kulturze i problemach europejskich. Nie 
brakuje oczywiście odniesień do przykładów amerykańskich, 
ale jedynie ilustrują one zagadnienia wynikające z globalizacji 
rynku oraz funkcjonowania międzynarodowych firm.

dr Anna Adamus‑Matuszyńska




