
PRASA

ok. 200 p.n.e. W Chinach krążą oficjalne biuletyny rządowe, tzw. tipao
59 p.n.e. Juliusz Cezar zakłada „Acta Diurna Populi Romani”, srię rozwożonych

po całym Imperium pism, stanowiących prototyp dzisiejszych gazet
rządowych.

1562 We Włoszech ukazuje się pierwszy periodyk (miesięcznik)
1594 Pierwszy magazyn (czasopismo) w Niemczech
1639 Prasę drukowaną posiadają kolonie francuskie w Ameryce
1650 Pierwszy, regularnie wydawany dziennik pojawia się w Lipsku
1661 W Polsce ukazuje się pierwszy polski periodyk: „Merkuriusz Polski” —

jest to początek polskiej prasy
1729 W Warszawie zaczynają wychodzić: tygodnik informacyjny „Nowiny

Polskie” oraz czasopismo poświęcone sprawom zagranicznym „Relata
Refero”. W końcu roku zmieniono nazwy na „Kurier Polski” oraz
„Uprzywilejowane Wiadomości z Cudzych Krajów”. Obydwa,
uzupełniające się pisma przetrwały przez 30 lat

1765 Dwa razy w tygodniu ukazuje się w Warszawie pismo stronnictwa
reformatorskiego, związanego ze Stanisławem Augustem: „Monitor”.
Pismo realizuje formułę publicystyczną wypracowaną na początku XVIII
w. w Anglii („Spectator”). W 1785 roku zaprzestano wydawania
„Monitora”

1774 Pierwsze numery „Gazety Warszawskiej”, redagowanej przez ks.
Stefana Łuskinę. Orientacja pisma, ukazującego się dwa razy w
tygodniu, jest konserwatywna i antyoświeceniowa. „Gazeta” przetrwała
(zmieniając kilkakrotnie tytuł i właściciela) przeszło 150 lat.

1780 Pierwsza gazeta niedzielna: londyński „Sunday Monitor”
1785 Londyński drukarz John Walter wydaje pierwszy numer dziennika „The

Daily Universal Register” — jest to bezpośredni poprzednik dziennika
„The Times”. Obecną nazwę gazeta przyjęła w 1788 roku

1791 W Londynie ukazuje się liberalny tygodnik niedzielny „Observer”
Przyjęta w USA tzw. I poprawka do Konstytucji staje się standardem
wolności prasy na całym świecie w XIX i XX wieku

1800 W paryskim dzienniku „Journal des Débats” ukazują się pierwsze
felietony.

1825 W Paryżu zaczyna wychodzić dziennik „Le Figaro” (ob. najstarsza
gazeta francuska)

1835 We Francji powstaje agencja prasowa Charlie Havasa, najstarsza
poprzedniczka „Agence France–Presse”
„New York Harald” publikuje pierwszy w historii dziennikarstwa
wywiad. Przeprowadził go James G. Benett z poczmistrzem z Buffalo

1848 Pierwsza amerykańska agencja prasowa: początek obecnej Associated
Press

1849 H. Wolff zakłada agencję prasową w Niemczech
W Krakowie zaczyna wychodzić pismo konserwatywne „Czas”
(przetrwało do 1939 roku)

1851 Ukazują się pierwsze numery dziennika „New York Times”
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Paul J. Reuter (1816–1899) zakłada w Londynie agencję prasową,
nazwaną potem od jego nazwiska. Początkowo zapotrzebowanie na
serwisy tej agencji jest w Wielkiej Brytanii bardzo niewielkie, zaś
najpoważniejszy wówczas dziennik, „The Times” po cichu ją bojkotuje.
W 1858 roku jednak „Times” publikuje na pierwszej stronie przekazaną
kablem z kontynentu depeszę Reutera, co staje się początkiem dominacji
tej agencji na światowym rynku prasowym

1865 Powstaje „Bluszcz” — pierwowzór polskiej prasy kobiecej (przetrwał do
1939 roku)

1866 „Przegląd Tygodniowy” — jeden z najpopularniejszych tygodników
czasów popowstaniowych

1877 „Kurier Warszawski” ma dwa wydania dziennie
1879 Rudolf Okręt stara się założyć pierwszą agencję prasową na ziemiach

polskich
1880 W gazetach pojawiają się pierwsze fotografie półtonowe, co przyśpiesza

rozwój magazynów ilustrowanych
1882 „Wędrowiec”, wydawany w Warszawie, publikuje po raz pierwszy

ilustracje fotograficzne
1898 Znaczny udział prasy francuskiej i międzynarodowej w tzw. aferze

Dreyfusa. Numer pisma „Aurora” z płomiennym artykułem E. Zoli
J’accuse...! w obronie Dreyfusa sprzedano w ogromnym nakładzie 200
tys. egzemplarzy.

1906 „Świat”, redagowany przez S. Krzywoszewskiego jest pierwszym
polskim pismem promującym dziennikarstwo fotograficzne. Dzięki M.
Fuksowi powstaje Polska Agencja Fotograficzna, dostarczająca
profesjonalnych fotoilustracji polskim czasopismom

1910 W Krakowie zaczyna wychodzić „Ilustrowany Kurier Codzienny”
redagowany przez Mariana Dąbrowskiego. Jest to początek wielkiego
imperium prasowego „IKC”. Samo pismo może być uważane za
pierwowzór nowoczesnej polskiej prasy masowej

1912 W Petersburgu ukazuje się „Prawda” — pismo rosyjskich bolszewików
1914 W początkach listopada ukazuje się pierwszy numer tygodnika

publicystycznego „New Republic”, reprezentującego środowiska
liberalnych intelektualistów amerykańskich

1918 Powstaje Polska Agencja Telegraficzna
1922 W Warszawie ukazuje się „Kurier Informacyjny i Telegraficzny” —

dziennik, który daje początek konkurencyjnemu wobec krakowskiego
„IKC” koncernowi Dom Prasy. Koncern ten wyspecjalizował się w
wydawaniu tzw. czerwoniaków (nazwa od koloru winiet dzienników):
gazet o posmaku sensacyjnym, masowych. Najważniejszymi produktami
Domu Prasy były „Express Poranny” oraz „Dobry wieczór — Kurier
Czerwony”

1923 W USA powstaje tygodnik „Time”
1933 Nowy amerykański magazyn informacyjny: tygodnik „Newsweek”
1944 Nacjonalizacja Agencji „France–Presse”.
1947 W Hamburgu Rudolf Augstein zaczyna redagować magazyn

informacyjny „Der Spiegel”. Poprzednikiem tego pisma był tygodnik
„Diese Woche”, wydawany od września 1946 przez brytyjskie władze
okupacyjne.
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1948 Pierwsze numery magazynu ilustrowanego „Stern” (Niemcy Zachodnie)
1949 Powstanie zachodnioniemieckiej agencji prasowej DPA (Deutsche

Presse–Agentur)
We Frankfurcie n. Menem ukazuje się pierwszy numer dziennika
„Frankfurter Allgemeine Zeitung”

1954 Dzięki transmisji radiowej można drukować jedno wydanie dziennika
we wszystkich krajach świata jednocześnie

1958 Fuzja agencji United Press (zał. 1907) oraz International Press Service
W.R. Hearsta (zał. 1908). Powstaje agencja United Press International
(UPI)

1962 Na polecenie kanclerza RFN, Konrada Adenauera i ministra obrony,
Josefa Straussa, policja dokonuje rewizji w redakcji magazynu „Der
Spiegel”, krytykującego obu polityków. Redaktora „Spiegla”, R.
Augsteina, aresztowano. Oburzenie opinii publicznej sprawia, że Strauss
ustępuje ze stanowiska.

1972 Carl Bernstein i Bob Woodward z „The Washington Post” wpadają na
trop nielegalnej działalności FBI w biurze Komitetu Krajowego Partii
Demokratycznej ulokowanym w hotelu „Watergate” w Waszyngtonie.
Rozpoczyna się jedna z największych afer politycznych w historii USA,
prowadząca do ustąpienia prezydenta R. Nixona. W wielu kręgach
dziennikarskich i politycznych toczą się debaty o roli prasy jako
„czwartej władzy”.

1982 „USA Today” — pierwsza gazeta drukowana dzięki teletransmisji
satelitarnej

1990 Reporterzy wielkich agencji prasowych mogą przesyłać korespondencje
(teksty i zdjęcia) za pośrednictwem łączności satelitarnej

1996 Większość dzienników i czasopism światowych posiada swoje wydania
internetowe, dostępne on–line.

1997 W wypadku samochodowym w Paryżu ginie księżna Diana Spencer. O
spowodowanie katastrofy sa oskarżani fotografowie pracujący dla pism
bulwarowych. Wypadek wywołuje powszechną dyskusję o moralności
mediów i granicach wolności w zdobywaniu informacji.


