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Niniejszym zapraszamy szanownego Czytelnika do refl eksji na temat współczes-
nych mediów. Jak twierdzi Henry Jenkins, żyjemy w świecie, w którym „są one 
wszędzie” mediatyzacji ulegają wszystkie nawet najbardziej osobiste sfery ludz-
kiego życia. Co więcej, współczesny człowiek w swojej percepcji świata korzysta 
w przeważającej mierze z pośrednictwa mediów. Odwołujemy się tu do autora 
książki Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów nie bez przyczy-
ny. Niezwykle często odnoszą się bowiem do niej współcześni medioznawcy, a jej 
duchem przeniknięta jest również ta publikacja. Jenkins głosi potęgę mediów, ich 
wszechobecność oraz rosnącą autonomię. Pojmuje on konwergencję w sposób 
bardziej wnikliwy i wieloaspektowy, niż postrzegano ją do tej pory. Nie chodzi tu 
bowiem jedynie o upodobnienie się urządzeń oraz form przekazu. Konwergencja 
to także coś więcej niż współpraca wielkich koncernów medialnych i telekomu-
nikacyjnych, następuje ona zdaniem Jenkinsa również wtedy, gdy „ludzie biorą 
media w swoje ręce”. Prosumpcja, uczestnictwo, oddolne współtworzenie skła-
dają się na specyfi kę nowych mediów. Nowych, czyli wypadałoby zapytać jakich? 
Właściwie wszystkie media ulegają zmianie w wyniku konwergencji. Przeciwsta-
wianie sobie ich poszczególnych typów, czy głoszenie przeciwstawności ich inte-
resów wydaje się fałszywe. Badania pokazują, że internauci częściej czytają książki 
i gazety, częściej słuchają muzyki i skłonni są nawet za to płacić. Jedną z najpo-
pularniejszych rozrywek wciąż pozostaje kino, a w zaciszu domowym nadal chęt-
nie oglądamy seriale, choć niekoniecznie jesteśmy skłonni czekać cały tydzień na 
nowy odcinek. Okazuje się, że dzięki internetowi popularyzuje się nawet muzyka 
poważna, a dzięki e-księgarniom wzrasta sprzedaż nie tylko książek, ale także 
płyt, w tym właśnie z muzyką dla koneserów. W niniejszym tomie przyglądnie-
my się przede wszystkim nowemu radiu, telewizji, prasie i ciągle zmieniającemu 
nasze życie i podlegającemu wewnętrznym przemianom internetowi. Rozpoczy-
namy od nakreślenia teoretycznego backgroundu i proponujemy Czytelnikowi 
podjęcie trudu odpowiedzi na pytania fundamentalne – o cel, który realizują czy 
powinny realizować współczesne media. Ignacy Fiut, rozważając o konwergencji, 
podobnie jak Jenskins podkreśla, że wzmacniania ona odbiorców, inspirowany 
Paulem Lewinsonem stawia tezę, że jest ona efektem ogólnego procesu ewolucji 
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mediów, która ma charakter celowy. Media – jak twierdzi autor Miękkiego ostrza 
– „stają się coraz bardziej ludzkie, to znaczy ułatwiają komunikowanie, które co-
raz bardziej przypomina proces »naturalnego« przetwarzania informacji”. Ignacy 
Fiut w swych rozważaniach o ewolucji mediów odnosi się do metafory „komuni-
kacyjnej uczty”, w ramach której zaspokajane są wszystkie możliwe „gusta sma-
kowe”. Inaczej funkcję mediów widzi Michał Drożdż – od jakości, czyli przede 
wszystkim od prawdziwości informacji, zależy, jego zdaniem, jakość rozumienia 
rzeczywistości. Trudno nie zgodzić się z tą opinią w świetle konstatacji, że media, 
a zwłaszcza internet jest dla współczesnego człowieka głównym źródłem wiedzy 
o świecie. Media powinny więc przede wszystkim przekazywać prawdziwe infor-
macje, aby nie wypaczać obrazu rzeczywistości. Zbigniew Bauer przenosi jednak 
dyskusję ze sfery postulatów w brutalny wymiar faktów. Stawia on Czytelnika 
przed koniecznością poradzenia sobie, w swym rozważaniu istoty współczes-
nych mediów, ze stwierdzoną w badaniach skłonnością odbiorców przekazów 
do uznawania za bardziej prawdziwe tych, które docierają do nich najszybciej. 
Przedstawiając złożony mechanizm ocenienia wiarygodności przekazu, Bauer 
dodaje, że ważniejsza od zgodności z faktami staje się dla odbiorcy atrakcyjność 
odbieranych treści. 

Śledząc kolejne głosy w dyskusji, która toczy się na stronach tej książki, Czytel-
nik ma możliwość spojrzenia na współczesne media z różnych perspektyw, co jest 
podstawą zbudowania bardziej pogłębionego, wieloaspektowego, wielowymia-
rowego obrazu ich kondycji. Przedstawione tu zostały między innymi problemy 
telewizji regionalnych, które są tak głębokie, że rodzi się pytanie, czy przypadko-
wo nie sa one ogniwem ewolucji mediów, które zostanie unicestwione w wyniku 
braku adaptacji do zmiany? Konwergencja przywodzi na myśl meteoryt, którego 
uderzenie przetrwają ci, którzy najszybciej dostosują się do nowego ekosystemu. 
Dzięki tekstom zawartym w części drugiej tego tomu poznać można strategie 
adaptacyjne „starych” mediów, natomiast część trzecia naszej publikacji wno-
si w rozważania o medialnej rewolucji klimat entuzjazmu. Cyberprzestrzeń jawi 
się tu jako ostoja demokracji, podejmowania społecznych negocjacji, toczenia 
publicznej debaty, narzędzie budowania relacji na bazie wspólnych potrzeb, za-
interesowań i podzielanych poglądów oraz miejsce podejmowania wspólnych 
działań o charakterze artystycznym.

Autorzy artykułów składających się na ostatnią część książki podzielają w du-
żej mierze przekonanie o niezwykłej potencji internetu, która mogłaby w istotny 
sposób zmienić proces edukacji, zakorzeniony w dziewiętnastowiecznym syste-
mie klasowo-lekcyjnym, w którym instytucja oświatowa i jej przedstawiciele mają 
monopol na wiedzę. Optymizm w analizie skutków rewolucji medialnej w eduka-
cji jest jednak ostrożny. Nowe media wydają się w nim wykorzystywane głównie 
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w stary sposób, a przypadki działań kreatywnych, wynikających z pasji, opartych 
na wspólnym dążeniu do zgłębiania wiedzy wydają się raczej odosobnione. Są 
one być może wyjątkami, które potwierdzają regułę określaną jako efekt Ma-
teusza czy zasada rich get richer. Najefektywniej nowe rozwiązania wykorzystu-
ją ci, którzy w dziedzinie zastosowania tych rozwiązań mają największe zasoby. 
W przypadku edukacji o sposobie wykorzystania nowych mediów przez uczniów 
i nauczycieli decydują między innymi takie zasoby, jak dojrzałość, inteligencja, 
kreatywność, otwartość na zmiany, niezaspokojona ciekawość świata, umiejęt-
ności społeczne, a w tym zwłaszcza komunikacyjne. Media wszakże pomimo 
rosnącej autonomizacji, niejednoznaczności i nieprzewidywalności skutków ich 
działania, użytkowane są w ramach intencji, potrzeb i możliwości człowieka.
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