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Dziś media obciąża się odpowiedzialnością prawie za wszystko, przypisując im
mijanie się z prawdą, uzależnienie od nich, manipulowanie społeczeństwem czy
zatrucie środowiska informacji. Wnikliwa obserwacja pozwala również stwierdzić
niedostateczne przygotowanie dzieci i młodzieży do odbioru mediów, negatywne wzorce
ze strony dorosłych czy niedostatek propozycji alternatywnych.
Wykład monograficzny pragnie odpowiedzieć na dwa zasadnicze pytania: dlaczego
ważny jest selektywny odbiór mediów?, jak należy kształtować postawę odbioru
selektywnego?
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