
MATERIAŁY INFORMACYJNE DO KONWERSATORIUM 
WYBRANE PROBLEMY INFORMACJI W EUROPIE 

 
 

1. Zajęcia organizacyjne 
a. zakres tematyczny zajęć 
b. organizacja zajęć 
c. warunki zaliczenia 
d. materiały i zagadnienia do opracowania na kolejne zajęcia 

 
2. Polityka informacyjno-komunikacyjna Unii Europejskiej 

a. zagadnienia od omówienia 
i. Komisja Europejska jako główny wykonawca polityki informacyjnej i 

komunikacyjnej UE 
ii. rola Parlamentu Europejskiego w polityce informacyjnej i 

komunikacyjnej UE, problemy współpracy pomiędzy instytucjami UE w 
zakresie tej polityki 

iii. historia polityki informacyjnej – podział na etapy 
iv. reformy polityki informacyjnej i ich główne osiągnięcia 
v. obecna polityka informacyjno-komunikacyjna UE 

b. literatura obowiązkowa: 
i. Jas-Koziarkiewicz M., Prawne i instytucjonalne podstawy polityki 

informacyjnej Unii Europejskiej, „Przegląd Europejski” 2/2015, s. 27–57, 
http://en.przegladeuropejski.wdinp.uw.edu.pl/zasoby/pliki/36/2-
Jas.pdf 

ii. Ogonowska A., Polityka informacyjna Wspólnot i Unii Europejskiej w 
sprawozdaniach za lata 1958–2007. Część 2. (Lata 1993–2007), „Studia 
Europejskie” 1/2009, s. 121–139, http://www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/1-
2009_ogonowska.pdf  

iii. Ogonowska A., Polityka informacyjna Wspólnot i Unii Europejskiej w 
sprawozdaniach za lata 1958–2007. Część 2. (Lata 1993–2007), „Studia 
Europejskie” 1/2009, s. 121–139, http://www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/4-
2008_Ogonowska.pdf 

iv. Ogonowska A., Polityka informacyjna Komisji Europejskiej w latach 
2010–2014, „Studia Europejskie” 1/2016, s. 165–186, 
http://www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/1-2016_ogonowska.pdf  

v.  
c. literatura uzupełniająca: 

i. Dumoulin M., What information policy? [in:] The European 
Commission, 1958–72. History and memories, ed. M. Dumoulin, 
Luxembourg 2007, s. 507–532, https://bookshop.europa.eu/en/the-
european-commission-1958-72-pbKA0213559/  

ii. Laloux P.-O., At the service of the European citizen: information policy, 
a people’s Europe, culture, education and training [in:] The European 
Commission, 1973–86. History and memories of the institution, ed. É. 
Bussière et al., Luxembourg 2014, s. 445–464, 
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https://bookshop.europa.eu/en/the-european-commission-1973-86-
pbKA3113747/  

iii. Ogonowska A., Growing importance of the EU information Policy [in:] 
Introduction to European Studies, eds. A. Adamczyk, D.Milczarek, K. 
Zajączkowski, Warsaw 2013, s. 429–448 (dostępna w bibliotece CE UW) 

 
3. Rola kampanii informacyjnych w działaniach informacyjnych UE 

a. zagadnienia od omówienia 
i. definicja kampanii 
ii. jakie czynniki wpływają na efektywność kampanii 

iii. kampanie informacyjne w historii polityki Unii Europejskiej 
iv. założenia programu PRINCE 
v. kampania Citizens First 
vi. kampania Building Europe Together 

vii. kampania o wprowadzeniu euro do obiegu 
viii. kampania o rozszerzeniu UE w 2004 i 2007 r. 

ix. Debata nad przyszłością Unii Europejskiej 
x. przyczyny sukcesów kampanii informacyjnych UE 
xi. przyczyny niepowodzeń kampanii informacyjnych UE 

b. literatura obowiązkowa 
i. Ogonowska A., Kampanie informacyjne programu PRINCE Unii 

Europejskiej, „Studia Europejskie” 1/2010, s. 139–159, 
http://www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/1-2010_ogonowska.pdf 

ii. Weiss J., Tschirhart M., Public information campaigns as a policy 
instruments, "Journal of Policy Analysis and Management" no. 1/1994, 
s. 82–119 (tekst rozsyłany przez wykładowcę) 

iii. Ogonowska A., Polityka informacyjna Komisji Europejskiej w latach 
2010–2014, „Studia Europejskie” 1/2016, s. 165–186, 
http://www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/1-2016_ogonowska.pdf 

 
4. Media tradycyjne w polityce informacyjnej UE 

a. zagadnienia do omówienia 
i. najbardziej popularne media w Europie 
ii. źródła informacji Europejczyków o sprawach europejskich 

iii. media narodowe a media paneuropejskie 
iv. europeizacja mediów narodowych 
v. unijne narzędzia wpływu na media krajowe i paneuropejskie 

b. literatura obowiązkowa 
i. Ogonowska A.: Rola służb prasowych i audiowizualnych instytucji 

unijnych w polityce informacyjnej Unii Europejskiej, „Studia 
Europejskie” 4/2007, s. 9–30, http://www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/1-
art_Ogonowska.pdf  

ii. Media Use in the European Union, „Standard Eurobarometer” nr 
84/2015, 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb82/eb82_media_e
n.pdf  

iii. Europe by Satellite https://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm  
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iv. Europarl TV https://www.europarltv.europa.eu/pl/home  
v. Euranet Plus http://euranetplus-inside.eu/ , 

http://www.polskieradio.pl/13/2772  
vi. Euronews  

c. literatura uzupełniająca 
i. Anderson P.J., McLeod, A., The Great Non-Communicator: The Mass 

Communication Deficit of the European Parliament and its Press 
Directorate, „Journal of Common Market Studies” 3/2004, s. 897–917, 
(tekst rozsyłany przez wykładowcę) 

ii. Laursen B., Valentini Ch., Communicating the EU to the media: the 
delicate role of press officers at the Council of the European Union, 
2010, http://www.instituteforpr.org/wp-
content/uploads/Communicating_EU_to_media.pdf 

 
5. Internet w polityce informacyjnej UE 

a. zagadnienia od omówienia 
i. internet na tle mediów tradycyjnych (prasa, radio, telewizja) 
ii. przeobrażenia publikacji drukowanych, baz danych 

iii. udostępnianie materiałów audiowizualnych 
iv. internet a jawność działania UE 
v. dialog z obywatelami przy wykorzystaniu internetu 
vi. UE a media społecznościowe 

vii. personalizacja i dramatyzacja w komunikacji politycznej UE przy 
wykorzystaniu internetu 

viii. osiągnięcia polityki informacyjnej na skutek wykorzystania internetu 
ix. nierozwiązane problemy polityki informacyjnej 

b. literatura obowiązkowa: 
i. Ogonowska A., Internet w polityce komunikacyjnej Unii Europejskiej, 

„Studia Medioznawcze” 2/2012, s. 100–114, 
http://studiamedioznawcze.pl/Numery/2012_2_49/pelny.pdf 

ii. Winiarska-Brodowska M., Komunikowanie polityczne w Unii 
Europejskiej – rola internetu, „Zeszyty Prasoznawcze” 2/2014, s. 324–
336, http://www.ejournals.eu/pliki/art/3461/   

c. literatura uzupełniająca: 
i. Standard Eurobarometer. Media Use in the European Union nr 84 

(2015), 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb82/eb82_media_e
n.pdf  
 

6. Zewnętrzna polityka informacyjna Unii Europejskiej 
a. zagadnienia od omówienia 

i. zewnętrzna polityka informacyjna, dyplomacja publiczna, soft power – 
definicje pojęć 

ii. działania zewnętrzne w historii polityki informacyjnej UE (rozłam 
polityki informacyjnej UE na część wewnętrzną i zewnętrzną) 

iii. podmioty odpowiedzialne za zewnętrzną politykę informacyjną w UE 
(obecnie i dawniej) 
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iv. narzędzia zewnętrznej polityki informacyjnej UE  
v. wizerunek UE na świecie 

b. literatura obowiązkowa: 
i. Olszewski P., Strategia „soft power" Unii Europejskiej a euroatlantycka 

współpraca w wielobiegunowym świecie [w:] System euroatlantycki w 
wielobiegunowym ładzie międzynarodowym, pod red. J. M. Fiszera, P. 
Olszewskiego, Warszawa 2013, s. 39–62 (tekst do rozesłania) 

ii. Ogonowska A., Polityka informacyjna Wspólnot Europejskich i Unii 
Europejskiej w krajach trzecich, „Studia Europejskie” 1/2014, s. 109–
131, http://www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/1-2014_ogonowska.pdf  

iii. Nitoiu C., The Narrative Construction of the European Union in External 
Relations, „Perspectives on European Politics and Society" 2/2013, s. 
240–255 (tekst rozsyłany przez wykładowcę) 

c. literatura uzupełniająca: 
iv. Duke S., The European External Action Service and Public Diplomacy, 

„Discussion Papers in Diplomacy” 127/2013, 
https://www.clingendael.nl/sites/default/files/The%20European%20E
xternal%20Action%20Service%20and%20Public%20Diplomacy_0.pdf  
(rozdział EU delegations and public diplomacy)  

v. Chaban N., Kelly S. Bain J., European Commission Delegations and EU 
Public Policy: Stakeholders’ Perceptions from the Asia-Pacific, 
„European Foreign Affairs Review” 2/2009, s. 271–288, 
http://www.europe.canterbury.ac.nz/pdf/chaban_et_al.pdf  
 

7. Polska polityka informacyjna o Unii Europejskiej 
a. zagadnienia od omówienia 

i. wiedza Polaków o UE na początku lat 90. XX w. 
ii. polityka informacyjna o UE polskiego rządu w okresie 

przedczłonkowskim 
iii. polityka informacyjna o UE polskiego rządu w okresie członkowskim 
iv. główne działania informacyjne 

b. literatura obowiązkowa: 
i. Ogonowska A., Polska polityka informowania o Unii Europejskiej w 

latach 2004–2014, „Studia Europejskie” 2015, nr 3, s. 137–165, 
http://www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/3-2015_ogonowska.pdf  

ii. Ogonowska A., Polish Information Policy related to the European Union 
(1989–2014), „Yearbook of Polish European Studies” 18/2015, s. 267–
296, http://www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/18-2015_ogonowska.pdf  

c. literatura uzupełniająca: 
vi. Kaca E., Szczepanik M., Jak mówić o Unii? Wpływ komunikacji na 

zaangażowanie Polaków w sprawy europejskie, „Policy Paper” 13/2013, 
https://www.pism.pl/files/?id_plik=13839  
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Zaliczenie wybranych problemów informacji w Europie 
 
Zaliczenie będzie miało formę pisemną. Każdy ze Studentów otrzyma do opracowania 2 
tematy problemowe z poniższej listy. Czas odpowiedzi – 40 minut. Oczekuję odpowiedzi 
formułowanych pełnymi zdaniami. 
 
Tematy zaliczeniowe 
 
1. Proszę scharakteryzować politykę informacyjną i komunikacyjną Unii Europejskiej w latach 

2000–2004. 
2. Proszę scharakteryzować politykę informacyjną i komunikacyjną Unii Europejskiej w latach 

2005–2009. 
3. Proszę scharakteryzować politykę informacyjną i komunikacyjną Unii Europejskiej w latach 

2010–2014. 
4. Proszę omówić unijną kampanię związaną z wprowadzeniem euro do obiegu. 
5. Proszę omówić unijną kampanię związaną z rozszerzeniem Unii Europejskiej w 2004 r.  
6. Proszę omówić unijną kampanię związaną z debatą nad przyszłością Unii Europejskiej.  
7. Proszę scharakteryzować strategię medialną Unii Europejskiej. 
8. Proszę omówić rolę Internetu w polityce informacyjnej Unii Europejskiej. 
9. Proszę omówić polską politykę informowania o Unii Europejskiej od czasu uzyskania 

członkostwa przez Polskę w UE. 
10. Proszę omówić zewnętrzną politykę informacyjną Unii Europejskiej. 
 

 


