Wielkie czasopisma
historię rynku czasopism
loqladla się z zapartym tchem.
IPr~NIA wszystkim dopiero śle
ewolucję magazynów.
(mi)Zrta zauważyć. jak doskoodzwicrcicdlają każdą

.,,...,,,'"'" spoleczną. Autort.y fil-

mu, wielokrotnie nagradzana para kanadyjskich do1.."\..memalistów, lrene Lilicnheim Angelico i /\bbcy Jack
Neidic. podzielili pr-.cemiany na
rynk'U magazynów na trzy etapy: do powstania telewizji
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w latach 50.. czas wielkich ruchów społecznych w latach 60.
i 70. oraz współC?.csność, czyli
epokę rewolucji informacyjnej
i Internetu. l o ile w każdym
z tych etapów magazyny róż
nią się od siebie nic tylko estetyką. ale również wcwnątrzną
organizacją. są rzeczy, które się
nie zm i en iąj ą . Czasopisma
-od pierwszych europejski ch
w xvm wieku po d:l.isiejs-.ce tytuły o globalnym zasięgu
-głównie zajmują s ię odpowiadaniem na pytanie. jak
żyć. i zaspokajają aspiracje
czytelników. bo dają im poczucie, że należą mniej lub
bardz iej. ale jednak e litarne-

go klubu. Ciekawa jest też
odpowiedź. która pada z ust
socjologa. na pytanie o jeden
z podstawowych problemów
współczesnego rynku magazynów: czy w dzisiejszych
czasach mnóstwa sposobów
dostarczania informacji. jej
nadmiaru. czasopisma mają
jeszcze przyszłość? Ta odpowiedź brzmi: opowiadanic historii jest jednym z nąjistotniejszych elementów naszej
kultury. Dlatego nigdy nie
przestaniemy chcieć tych historii czytać. Bez względu
na w. w jakiej formie. AZ
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