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ce zróżnicowanie. A. Kojdrer podjął się trudnego zadania doboru artykułów, 
aby ukazać zróżnicowanie społeczne w Polsce. Dobór tematów z pewnością 
został świadomie ograniczony do niezbędnego minimum socjologiczno-hi-
storycznego i społeczno-kulturowego, chociaż i tak publikacja liczy ponad 
pół tysiąca stronic. A może lepiej byłoby całe dzieło podzielić na dwa tomy? 
Wówczas można by rozszerzyć tematykę o jeszcze inne zróżnicowania, cho-
ciażby w części trzeciej, dotyczącej alternacji codzienności. Ponieważ w pu-
blikacji dosyć często powraca się do integracji europejskiej, należałoby może 
zwrócić uwagę na aksjologię świata młodzieży dwu społeczeństw: zachodnie-
go i wschodniego (Polski), oraz dokonać ich analizy. Ponadto byłoby wska-
zane, aby na końcu artykułu pojawiły się wnioski wypływające z uzyskanego 
materiału badawczego, co pozwoliłoby czytelnikowi łatwo zorientować się 
w treści. 

Omawiana publikacja, choć w istocie obszerna, odzwierciedla jednak rze-
czywistość omawianej kwestii społeczeństwa polskiego. Tym bardziej, że nie 
została zawężona jedynie do teoretycznych rozważań, lecz przedstawia kon-
kretne badania, co jest wielkim walorem opracowania, chociaż nadmiar tabel 
i wykresów może prowadzić do znużenia. Natomiast, zamieszczona po każ-
dym artykule literatura, dostarcza czytelnikowi szerszej informacji na temat 
prezentowanej kwestii. Książka wprawdzie nie jest podręcznikiem, ale może 
stać się cenną pomocą dla studentów socjologii. Wprawdzie nie jest napisana 
zbyt prostym językiem, ale za to naukowym, co nie powinno nastręczać trud-
ności przeciętnemu studentowi.

Doceniając niewątpliwe walory omawianej publikacji, należy mieć na-
dzieję na kolejne publikacje, które będą ukazywać rzeczywistość Polski  
w jej integralnym wymiarze zróżnicowania i stratyfikacji de facto jednej 
Polski, chociaż taka wielowymiarowość zagadnienia może wskazywać czy-
telnikowi nie na jedną, ale na dwie Polski. 

ks. Józef Młyński

marek ejsmont, Beata kosmalska, media, wartości, wychowanie, Wy-
dawnictwo impuls, kraków 2005, 367s.

Książka „Media, wartości, wychowanie” koncentruje się w głównej mie-
rze na przeanalizowaniu wartości, jakie są przekazywane młodzieży przez ta-
kie współczesne i najpotężniejsze nośniki informacji, jak telewizja i prasa.  
W sposób bardzo rzeczowy traktuje o problemie wpływu mass mediów na 
wychowanie młodzieży, którego poznanie wydaje się bardzo istotne, szcze-
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gólnie dziś, gdy zmianie ulegają zarówno same media, pełnione przez nie 
funkcje, jak i potrzeby, zasady i wartości współczesnej młodzieży. Poznanie 
wpływu telewizji na młodego człowieka jest ważne, szczególnie w obecnej 
rzeczywistości „obrazka”, w której słowo mówione, czy tym bardziej pisane, 
jest wypierane właśnie przez obraz.

Głębokie przemiany, jakie dokonują się w kulturze wpływają na tworzenie 
całkowicie odmiennej, nowej sytuacji wychowawczej, w której to znaczącym 
czynnikiem jest telewizja. Rozluźnieniu ulegają więzi rodzinne – tak waż-
ne dla prawidłowego rozwoju młodego człowieka i procesu jego socjalizacji. 
Tę lukę wypełnia przede wszystkim telewizja, programy w niej emitowane. 
Świat techniki ma ogromny wpływ na nasze życie. Stajemy się coraz bar-
dziej społeczeństwem konsumpcyjnym. Świat wirtualny jest bardzo nęcący, 
zastępuje świat realny, zmienia to poczucie człowieka, jego tożsamość, zani-
ka indywidualność. Młodzi ludzie na każdym kroku spotykają się z natłokiem 
informacji, tworząc na ich podstawie swój wewnętrzny świat, jak również  
w oparciu o nie budują odpowiedni stosunek do otaczającej ich rzeczywi-
stości. Większość z tych różnorodnych informacji dostarcza telewizja, jako 
najbardziej powszechna i obecna  w każdym domu. Telewizor stał się substy-
tutem więzi rodzinnych, czynnikiem spajającym rodzinę podczas wspólnego 
oglądania programów. Media zakłócają więc więzi społeczne i kulturowe.

Recenzowana książka poświęcona jest badaniom współczesnej sytuacji 
społeczno-kulturowej, poznaniu funkcji, roli i miejsca mediów, jakie zajmują 
w wychowaniu młodzieży. Autorzy próbują ustalić, jakie są potencjalne skutki 
i zagrożenia wpływu telewizji i prasy na młodego człowieka. Zaprezentowano 
również wyniki wielu istotnych badań prowadzonych w zakresie wpływu me-
diów na wychowanie. Ukazano związki pomiędzy cechami poszczególnych 
kategorii czasopism, takimi jak: dostępność, wielkość nakładu, zrozumiałość 
tekstu, przekazywane wartości, poznanie funkcji, jakie pełni telewizja w wy-
chowaniu dziecka oraz ustalenie potencjalnych zagrożeń. Wszystkie problemy 
zostały opisane w pięciu rozdziałach. W rozdziale pierwszym zaprezentowa-
no prasę i telewizję, jako elementy współczesnego środowiska wychowaw-
czego i socjalizującego. Opisano historię powstawania i rozwoju telewizji  
i prasy. Przywołano sytuacje, w których ludzie komunikowali się w obrębie 
małych grup, nie dysponując żadnymi środkami przekazu i gromadzenia in-
formacji – jedynymi sposobami porozumiewania się było wtedy pismo obraz-
kowe i środki mnemotechniczne. Rosnące tempo rozwoju technologicznego 
na przestrzeni dziejów przekształcało ludzkie życie. Obecnie rozpowszechnia-
nie technicznych środków informacji ma zasadniczy wpływ na rozwój ludz-
kości. Spośród istniejących środków komunikowania masowego prasę, radio 
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i telewizję uznaje się za najważniejsze w przekazywaniu informacji społecz-
nej. W tym rozdziale dowiadujemy się również jak przebiegał rozwój czasopi-
śmiennictwa dla dzieci i młodzieży. Zapoznajemy się z klasyfikacjami prasy 
według różnych kryteriów m.in. ze względu na treść, częstotliwość ukazywa-
nia się, wiek czytelników. Poznajemy też tytuły najpopularniejszych czaso-
pism, które wydawano w dziewiętnastym i dwudziestym wieku, a także tych 
współczesnych. Równie wnikliwie przedstawiono powstanie i rozwój telewi-
zji. Światowi eksperci, opisując wpływ mediów na rozwój cywilizacji, po-
równali wynalezienie telewizji do odkrycia i zastosowania ognia. Dużo uwagi 
poświęcono zadaniom i funkcjom, jakie pełni telewizja i prasa we współcze-
snym świecie. Uwzględniony jest podział telewizji na publiczną i prywatną, 
szczególną uwagę zwrócono na rolę programów edukacyjnych i możliwo-
ści przekazywania za jej pośrednictwem ważnych treści informacyjno-dy-
daktycznych. Tak więc zawarte w tym rozdziale zagadnienia koncentrują się 
wokół problematyki roli czasopism i telewizji w kształtowaniu rzeczywisto-
ści społecznej.

W rozdziale drugim dokonano przeglądu podstawowej literatury dotyczą-
cej problematyki wartości w kulturze nowoczesnej. Ukazano także wartości 
we współczesnej kulturze masowej, której nośnikiem jest między innymi te-
lewizja i prasa. Znajdujemy tu szczegółowy opis czasopism młodzieżowych, 
takich jak: „Bravo”, „Dziewczyna”, „Popcorn”, które cieszą się ogromną ilo-
ścią czytelników. Porównano je z katolickim pismem „Droga”, które lansu-
je odmienne wartości, jednak jego popularność jest zdecydowanie mniejsza. 
Autorzy twierdzą, że we współczesnym świecie środki masowego przekazu 
to nowoczesne „siły natury”, które kształtują społeczeństwo. Twierdzą, iż zja-
wisko kultury masowej jest wzmacniane przez postęp techniczny i społecz-
no-ekonomiczny. Procesy urbanizacji i uprzemysłowienia przyczyniły się do 
rozpadu tradycyjnego typu więzi społecznych. W nowej sytuacji właśnie kul-
tura masowa stała się czynnikiem integrującym procesy porozumiewania się 
w społeczeństwach. W wyniku wielu badań ustalono, że telewizja zawsze wy-
wiera – zamierzony czy też nie zamierzony – wpływ na odbiorców. W związ-
ku z tym psychologowie i pedagodzy zalecają umiarkowanie i selektywność 
w odbiorze programów telewizyjnych, ze względu na możliwość wystąpienia 
ubocznych skutków nadmiernego oglądania: oderwanie się od rzeczywisto-
ści, niekorzystne zmiany w społecznym zachowaniu czy bierność społeczną. 
Najistotniejszym elementem przygotowania młodych widzów do odbioru pro-
gramów telewizyjnych jest edukacja medialna społeczeństwa, w tym przede 
wszystkim dzieci.
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W kolejnym, trzecim rozdziale znajdujemy zagadnienia związane z po-
wstaniem i rozwojem badań nad środkami masowego przekazu. Dokładnie 
opisano cel przeprowadzonych badań – analizę treści współczesnych polskich 
czasopism młodzieżowych i programów telewizyjnych w kontekście przeka-
zywanych przez nie wartości oraz poznanie wartości przekazywanych przez 
współczesną prasę młodzieżową i telewizję publiczną oraz komercyjną, okre-
ślenie tendencji zmian w mediach pod względem propagowanych przez nie 
stylów życia oraz relacji pomiędzy światem przedstawianym a rzeczywisto-
ścią społeczno-kulturową. Podjęte badania mogą przyczynić się do poszerze-
nia wiedzy na temat roli telewizji w wychowaniu dziecka w rodzinie. Opisano 
metody badań, techniki oraz narzędzia badawcze. Zastosowano metody: son-
daż diagnostyczny, metodę jakościowej analizy tekstu i metody statystyczne.

Rozdział czwarty zawiera wyniki przeprowadzonych badań, opatrzo-
ne wnikliwą interpretacją. W oparciu o nie wynika, że młodzież najczęściej 
wybiera pisma o charakterze rozrywkowym, następnie o tematyce kompute-
rowej, dopiero na trzecim miejscu znalazły się magazyny edukacyjne. W od-
niesieniu do telewizji, badania wskazują, że już w latach siedemdziesiątych 
dwudziestego wieku ponad 90% polskich rodzin w mieście i ponad 2/3 ro-
dzin na wsi było wyposażonych w odbiornik telewizyjny. Aktualnie rodziny 
poświęcają coraz więcej czasu na oglądanie telewizji, w zależności od środo-
wiska, wieku, wykształcenia i czynników indywidualnych, ale wyniki śred-
nie są bardzo wysokie – od kilkunastu do kilkudziesięciu godzin tygodniowo! 
Ponadto wszyscy badani uznali rozrywkę i formę relaksu za najważniejsze 
funkcje telewizji.

Ostatni rozdział prezentuje analizę wyników badań dotyczących nega-
tywnych aspektów oddziaływania telewizji na rodzinę; zwrócono uwagę na 
ujemne oddziaływanie telewizji i prasy na dzieci oraz młodzież, w kontekście 
kreowanego przez nie konsumpcyjnego stylu życia. Dużo uwagi poświęco-
no reklamie, która kierowana jest do widzów dorosłych, a oglądają ją młodzi 
odbiorcy. Nie mają oni jeszcze ukształtowanej postawy krytycznej wobec od-
bieranych informacji, a więc przekazy reklamowe, często sprzeczne ze sobą 
mogą powodować u nich poczucie zagubienia i dezorientacji. 

Książka „Media, wartości, wychowania” zwraca czytelnikowi uwagę na 
fakt, że korzystanie z prasy, telewizji oraz innych mediów wymaga odpowied-
niego kształcenia w tej dziedzinie. Edukacja medialna powinna obejmować 
dzieci, młodzież, a także dorosłych. Jej celem jest przygotowanie do świado-
mego, krytycznego odbioru mediów, a także do umiejętnego posługiwania się 
nimi  jako narzędziami komunikowania się, uczenia się, zdobywania i prze-
twarzania informacji. Autorzy zwracają uwagę na negatywne oddziaływanie 
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mediów na dzieci, zwłaszcza w sytuacji, gdy są one pozostawione same sobie, 
nie kontrolowane przez dorosłych. Jednak dostrzegają także pozytywne ich 
strony np. wartościowe przekazy pomocne w nauce. Psychologowie i pedago-
dzy zwracają uwagę, że media odgrywają niebagatelną rolę w procesie wycho-
wania dziecka, a  zatem należy korzystać z nich umiejętnie. Wszystkie opinie 
i wnioski poparte są badaniami, które jeszcze lepiej obrazują skalę opisywa-
nego zjawiska. Informacje zawarte w recenzowanej książce mogą posłużyć 
do opracowania praktycznych wskazówek dotyczących  edukacji medialnej, 
mogą być także inspiracją do dalszych badań poświęconych mass mediom.

Jak wynika z analizy, książka ma liczne walory teoretyczne i praktycz-
ne, wyrażam przekonanie, że znajdzie trwałe miejsce w dorobku nauk  
o wychowaniu.

Anna Fidelus
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