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ks. dr hab. Bogdan Biela
Zauważamy fakt olbrzymiego wpływu mediów na otaczającą nas rzeczywistość.
Przejawia się on w szczególności w kształtowaniu naszej wiedzy i wyobrażeń,
poglądów i sympatii w każdej możliwej sprawie. Toteż pierwszym postulatem, jaki
kierujemy w stronę mediów - a zarazem ich obowiązkiem - jest rzetelność, czyli stanie
w prawdzie. Od stania w prawdzie uzależniona jest wolność naszych decyzji (np.
wyborczych), także w tym sensie, że mogą być one prawdziwie wolne i słuszne tylko
wtedy, gdy podejmujemy je na podstawie prawdziwych informacji. Minęły czasy
topornej propagandy czy manipulacji. Jej współczesne formy, podejmowane przez
nieuczciwe media, są bardzo wysublimowane. Obecnie podstawowym celem
manipulacji medialnej jest nie tylko doraźne wprowadzenie odbiorcy w błąd - nie tylko
przekonanie go, że podawany mu fałsz jest prawdą. Współczesne formy propagandy są
wielokierunkowe i wielopłaszczyznowe. Ich celem jest możliwie trwałe przywiązanie
odbiorcy do określonych postaw i poglądów wykreowanych przez propagandzistów.
W tym kontekście niesłychanie istotne jest poznanie świata manipulacji ze
szczególnym uwzględnieniem metod i technik manipulacji medialnej.
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ocena wygłoszonego referatu na temat zadanego zagadnienia.

