24 STYCZNIA - ŚWIATOWY DZIEŃ
ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU
To święto zostało ustalone przez Papieża VI w czasach, kiedy nie
było jeszcze Internetu. Dziś odgrywa on jednak równie dużą rolę
w naszym życiu, co inne środki masowego przekazu jak telewizja, radio
i prasa.
Data

święta

24

stycznia

związana

jest

ze

wspomnieniem

w Kościele katolickim św. Franciszka Selezego, który jest patronem
dziennikarzy.
Co to są w ogóle środki masowego przekazu?
To urządzenia i instytucje, za pomocą których przesyłane są treści
do bardzo licznej i zróżnicowanej publiczności; prasa, radio, telewizja,
także film (kino), książki (popularne), nagrania muzyczne (płyty, kasety),
tzw. starsze media: magnetowid, odtwarzacz DVD, nagrania filmowe
(kasety, DVD), oraz tzw. nowsze media: telegazeta, telewizja satelitarna,
kablowa, gry komputerowe, Internet.
Rola

środków

masowego

przekazu

we

współczesnym

świecie:
Środki

masowego

przekazu

tworzą

podstawę

systemu

komunikowania się w kulturze masowej i w wysokim stopniu określają jej
charakter. W XIX i XX wieku nastąpił niezwykły rozwój mass mediów.
Już w XIX w. zaczęła się rozwijać prasa, w latach 20-tych. XX w.
rozwinął się film, w latach 30-tych. radio, a w 50-tych. telewizja.
Rozwojowi technologii komunikowania sprzyjały niejednokrotnie wynalazki
niesłychanie od potrzeb komunikacyjnych odległe.
Wynalazek prasy do wina okazał się zasadniczy dla Johannesa
Gutenberga, odkrycie zjawisk związanych z elektrycznością (indukcji
elektrycznej, elektromagnetyzmu, wszelkiego rodzaju elektrycznych źródeł
światła - od łuku elektrycznego i żarówki Edisona po laser - a także
zjawiska półprzewodnictwa itd.) uruchomiło w końcu XIX wieku istną
lawinę wynalazków w sferze mediów.

Media pełnią olbrzymią rolę społeczną są ważnym i nieustannie
rozwijającym
gospodarczej
„przemyśle
różnym

się

sektorem

(niekiedy

mówi

rozrywkowym”

kategoriom

życia

zbiorowego,

się

lub show

specjalistów,

o

rodzajem

„przemyśle

działalności

informacyjnym”,

businessie). Dostarczają pracy

wytwarzają

poszukiwane

produkty

kulturalne. Są wielkimi instytucjami, które wykształciły swe wewnętrzne
zasady działania, a zarazem są powiązane z wieloma innymi instytucjami.
Media to jeden z instrumentów władzy społecznej, narzędzie kontroli, zarządzania społecznego, mobilizacji i pobudzania innowacyjności,
która może być substytutem siły fizycznej lub zalet materialnych.
Jakie media występują na terenie Grudziądza?
 Telewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu,
 Radio ESKA Grudziądz,Polskie Radio PiK,
 Gazeta Pomorska, Nowości,
 grudziądz.pl, grudziadz365.pl, egrudziadz.pl

KRZYŻÓWKA

4

14

POZIOMO
1. Obraz i........ tworzą film.
2. Ogół czasopism.
3. Inaczej rulon.
4. Dzieło, które posiada zbiór wiadomości ze wszystkich dziedzin wiedzy.
5. Kolejny w książce.
6. Miejsce zakupu książek.
7. Miłośnik książek.
8. Sieć łącząca komputery na świecie, umożliwiająca szybkie przesyłanie
informacji.
9. Dział z książkami o symbolu F.
10.Posiada monitor, klawiaturę i myszkę.
11.Wykonuje zdjęcia na zlecenie redakcji.
12.Może być na początku książki.
13.Część biblioteki.
14.Autorka młodzieżowych powieści obyczajowych.
15.Środek masowego przekazu, który oglądasz.
16.Indeks.
Pozdrawiam
Mateusz Czepek

