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Wstęp

Dominująca rola środków społecznego przekazu we współczesnym świe-
cie nie ulega wątpliwości. Mass media w decydujący sposób rozstrzygają 

zarówno o tym, co ma stanowić przedmiot zainteresowania, jak o  sposobach 
postrzegania oraz interpretowania rozmaitych wymiarów rzeczywistości 
oraz fenomenów kultury popularnej. Prezentowane w niniejszym tomie ar-
tykuły i referaty są owocem naukowej refleksji dotyczącej przede wszystkim 
medialnych obrazów kapłana oraz rodziny, a także studiów poświęconych ba-
daniom skutków oddziaływania mass mediów na współczesnych odbiorców. 
Postulat edukacji medialnej, rozumianej jako przygotowanie do świadomego, 
selektywnego, krytycznego odbioru przekazów medialnych, jest aktualną od-
powiedzią katolickich teologów-medioznawców wobec wyzwań współcze-
sności, charakteryzującej się swoistą mediokracją.

Przedstawione w niniejszym tomie rozmaite studia mają charakter inter-
dyscyplinarny; łączą bowiem harmonijnie refleksję teologiczną, etyczną, pe-
dagogiczną oraz medioznawczą. W intencji Autorów, naukowców pracujących 
w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Wydziale Teologicznym 
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, prezentowa-
ne artykuły w najogólniejszym zarysie stanowią konfrontację obrazów me-
dialnych z realną rzeczywistością. Sformułowane oceny i wnioski wynikają 
zaś zarówno z wiedzy teologicznej, jak i wyników rozmaitych dziedzin nauki 
o środkach społecznego przekazu oraz komunikacji medialnej. 
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