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Od redaktora naczelnego 
 
Witam Państwa w inauguracyjnym numerze polskiej wersji medioznawczego 
periodyku Global Media Journal (GMJ), wydawanego w USA przez Purdue 
University, a w Polsce przez Collegium Civitas w Warszawie. Kiedy Yahya 
Kamalipour zwrócił się do mnie pod koniec 2005 roku z propozycją utworzenia i 
redagowania polskiej wersji jako jednej z dziesięciu wersji regionalno-językowych, 
zgodziłem się natychmiast myśląc, że może to być inicjatywa, która pomoże polskim 
i środkowoeuropejskim medioznawcom włączyć się w międzynarodowy obieg 
publikacji naukowych. Kończyłem wtedy redakcję książki na temat reakcji mediów 
światowych na wydarzenia 11 września, a kilka miesięcy wcześniej 
współorganizowałem konferencję MediaCom nt. mediów i komunikowania 
międzynarodowego, więc kwestie globalnych mediów i komunikacji 
międzynarodowej były mi wtedy i nadal są szczególnie bliskie.  
 
Jak powiedział Tomasz Goban-Klas w trakcie wrocławskiej konferencji nt. 50-lecia 
badań nad komunikowaniem i mediami w Polsce, polskie medioznawstwo jest 
obecnie dosyć prowincjonalne i nie uczestniczy w takim jak kiedyś stopniu w 
międzynarodowym obiegu publikacji naukowych, choć okoliczności zdają się 
sprzyjać otwarciu i umiędzynarodowieniu przedsięwzięć naukowych. Mam 
nadzieję, że GMJ przynajmniej nieznacznie w tym pomoże. 
 
Celem Global Media Journal jest umożliwienie debaty medioznawcom i 
przedstawicielom nauk pokrewnych, wymiana informacji, umożliwienie kontaktu z 
nauką światową oraz stworzenie forum wymiany myśli dla wszystkich 
zainteresowanych mediami, kulturą i polityką. 
 
Jednocześnie zapraszamy doktorantów oraz studentów z całej Polski  i nie tylko do 
udziału w dyskusji, nadsyłania swoich artykułów oraz recenzji. Oprócz regularnie 
wydawanych tekstów naukowych, GMJ nieustannie zamieszczać będzie prace 
studentów, recenzje, głosy w dyskusji i wszelkiego rodzaju przyczynki. Mam 
nadzieję, że środowisko polskich medioznawców jest wystarczająco liczne i aktywne, 
by uczestniczyć w takiej debacie. GMJ może się także okazać niezwykle pomocny w 
działalności dydaktycznej, szczególnie wobec niedostatku aktualnych publikacji 
zagranicznych i słabej dystrybucji publikacji polskich. 
 
Podstawowym językiem GMJ jest polski, ale zamieszczać również będziemy teksty 
anglojęzyczne, by umożliwić udział w dyskusji czytelnikom innych wydań 
regionalnych i językowych. Zachęcamy jednocześnie Państwa do czytania tekstów 
zamieszczanych w pozostałych wydaniach światowych (zob. 
http://lass.calumet.purdue.edu/cca/gmj/gmj_editions_editors.htm, główne 
wydanie amerykańskie: http://lass.calumet.purdue.edu/cca/gmj/). 
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