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W Barcelonie odbył się zjazd MIDAS 
i konferencja o prasie mniejszości

Tradycyjnie pierwsza 
część zjazdu poświęcona 
jest zaprezentowaniu 
uczestnikom dziennika, 
organizującego zjazd, a 
także sytuacji jego mniej-
szości, jej języka, kultury 
i położenia prawnego w 
zamieszkiwanym pań-
stwie. W tym roku zjazd 
zorganizowany został 
przez Związek Czaso-
pism w Języku Kataloń-
skim (APPEC  – L’As-
sociació de Publicacions 
Periòdiques en Catalá 
d’Abast Nacional), więc 
na początku przedsta-
wiono kwestie dotyczące 
Katalończyków i języka 
katalońskiego (catalá, 
zwanego także walenc-
kim  – valenciá).

Jako pierwszy  wy-
stąpił Àlex Gutiérrez, 
przewodniczący Funda-
cji na Rzecz Kultury i 
Komunikacji Katalonii 
(ESCACC  – La Fun-
dació Espai Catalá de 
Cultura i Comunicació), 
prezentując zebranym 
pozycję języka kata-
lońskiego w Hiszpanii 
i dostępność mediów w 
tym języku. Szczegól-
nie dotkliwy jest brak 
dostępu do kina i prasy 
codziennej w języku 
katalońskim, jednak 
Katalończycy (ci mają-
cy dostęp do internetu, 
więc należący do około 
60% populacji Katalo-
nii) nadrabiają w Sieci   – 
język kataloński jest 
drugim, po angielskim, 
językiem, pod względem 
ilości prowadzonych w 
nim blogów w Europie.

Następnie José Jo-
aquín Blasco Gil, nauko-

wiec z Instytutu Komu-
nikacji Autonomicznego 
Uniwersytetu Barcelony 
(InCom-UAB) zapoznał 
słuchaczy z niuansami 
wspierania mediów w 
Hiszpanii i Katalonii, 
sytuacją prawną ich sub-
sydiowania i zmianami 
w niej, które zaszły w 
1988 roku w wyniku 
przystąpienia Hiszpanii 
do Wspólnoty Europej-
skiej w roku 1986. W 
związku z europejskimi 
dyrektywami o wolnym 
rynku, państwo nie 
może wspierać prasy 
bezpośrednio  – istnieje 
jednak wsparcie pośred-
nie, takie jak wspieranie 
modernizacji technolo-
gii, używanych w prasie, 
zmniejszenie kosztów 
pocztowych czy podat-
ku VAT. Dodatkowo 

osobne autonomiczne 
jednostki administra-
cyjne mają własne 
programy wpierania 
mediów mniejszości 
wydawanych w językach 
katalońskim (catalá), 
baskijskim (euskara), 
asturiańskim (asturia-
nu, bable) czy galicyj-
skim (galego), a także 
rozwijania czytelnictwa 
prasy w ogóle.

Jako ostatni tego 
dnia wystąpił Pere 
Font i Grasa, legenda 
katalońskiego dzienni-
karstwa. Po wyjściu na 
wczesną emeryturę w 
2002 roku, Pere wykła-
da na Wydziale Nauk 
Informacyjnych UAB, 
jest także doradcą Ka-
talońskiego Związku 
Czasopism Lokalnych 

(ACPC  – L’Asociació 
Catalana de la Premsa 
Comarcal). Omawiana 
przez niego kwestia była 
tematem najważniej-
szym  – mówił bowiem 
o potrzebie subsydio-
wania niekomercyjnych 
mediów przez struktury 
europejskie (obecnie 
takiego subsydiowania 
nie ma)  – szczególnie 
ważnej w dobie podwój-
nego kryzysu w mediach 
(obecnego finansowego 
i permanentnego, zwią-
zanego ze spadkiem 
czytelnictwa mediów 
drukowanych spowo-
dowanego przez rozwój 
technologii interneto-
wych). Niejednokrotnie 
podkreślał, iż media 
lokalne i media mniej-
szości, szczególnie 
dzienniki, są gwarantem 
demokratycznego plura-
lizmu i nieodzowną jego 
częścią; promują dialog 
międzykulturowy   – i 
jako takie powinny być 
aktywnie wspierane 
przez wszystkich, dla 
kogo te wartości są 
ważne.

Po obiedzie i popo-
łudniowych obradach 
MIDAS, podczas któ-
rych postanowiono, iż 
następny zjazd MIDAS 
odbędzie się w Wilnie, 
uczestnicy wybrali się 
do Parlamentu Kata-
lonii, gdzie odbyło się 
uroczyste wręczenie 
Nagrody MIDAS dla 
Salvadora Cardús i Ros, 
dziekana Wydziału Na-
uk Politycznych i Socjo-
logii UAB, dziennika-
rza mediów mniejszości 
w Hiszpanii  – którego 

zaprezentował publicz-
ności Josep Camprubí 
i Casas, członek rady 
MIDAS i redaktor na-
czelny dziennika kata-
lońskiego „Regió 7”.  

Wręczono także Na-
grodę Otto von Habs-
burga dla Polaka, Mar-
cina Wojciechowskiego, 
dziennikarza „Gazety 
Wyborczej” specjalizu-
jącego się w relacjach 
polsko-ukraińskich. 
Marcina przedstawił 
zebranym Benedikt 
Dyrlich, redaktor na-
czelny serbołużyckiego 
dziennika „Serbske 
Nowiny”, a w imieniu 
ojca nagrodę wręczyła 
arcyksiężna Austrii, 
Monika von Habsburg. 
Końcowe przemówie-
nie wygłosił prezydent 
Parlamentu Katalonii, 
Ernest Benach. 

Następnego dnia 
miało miejsce omó-
wienie roli technologii 
cyfrowych w gazetach 
przez specjalistów 
medialnych Carlosa 
Pérez de Rozas i Da-
vida Sancha, a także 
dyskusja panelowa, 
dotycząca mediów w 
świetle zmian technolo-
gicznych i kryzysu. Jak 
się okazuje, problemy, 
z którymi borykają 
się wielkie media, do-
tyczą nawet boleśniej 
mediów mniejszości, 
nie dysponujących ade-
kwatnymi środkami, 
ani też – podobnie jak 
wielkie media – kon-
cepcją na znalezienie 
się w nowych realiach.

Rajmund Klonowski

17 maja zakończył się w Barcelonie coroczny zjazd MIDAS. Zjazd i tradycyjnie połączona z 
nim konferencja rozpoczęły się wieczorem 14 maja, kiedy w hotelu Gallery Hotel w Barcelonie 
zebrali się już przedstawiciele wszystkich dzienników członkowskich (a jest ich w sumie 30) 
z całej Europy. Natomiast już nazajutrz, od rana, rozpoczął się właściwy zjazd.

Marcin Wojciechowski przed odebraniem Nagrody Otto 
von Habsburga                                                            Fot. MIDAS




