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nazwa  kod 

wykład r2_20_fns_1 

prowadzący ks. dr hab. Bogdan Biela 
treści zajęć Minęły czasy topornej propagandy czy manipulacji. Jej współczesne formy 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. 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 
celów i metod manipulacji medialnej. 
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