PROGRAM SEKCJI
SEKCJA XXI
MEDIA A RELIGIA
Koordynator: Prof. dr hab. Kazimierz Wolny
15 WRZEŚNIA 2017, PIĄTEK /15th SEPTEMBER 2017, FRIDAY
Miejsce/Venue: Wydział Teologiczny, Sala IIIa, 12-14.30
Zakres tematyczny:
Papież Jan Paweł II wykorzystywał z powodzeniem media (prasę, radio, telewizję) jako
współczesną ambonę do rozgłaszania i propagowania wartości chrześcijańskich. W myśl
rozwoju technologii medialnych, należy się zastanowić, czy nowe nowe media są obecnie
wykorzystywane do ewangelizacji i czy ułatwiają przedstawicielom kościoła katolickiego
pozyskiwać wiernych i nawiązywać z nimi bezpośrednią komunikację, czy raczej utrudniają
tę komunikację?
Nowe nowe media skracają dystans, nie są już jednostronnym pasem transmisyjnym
(jak wcześniej prasa, radio, telewizja) w szerzeniu idei chrześcijańskich, ale umożliwiają
bezpośrednią i błyskawiczną wymianę myśli między nadawcą (Kościół) a odbiorcami
(wierni), często dziś bardzo krytycznie nastawionymi do religii i tego, co głoszą
przedstawiciele Kościoła.
Za sprawą nowych nowych mediów zmieniła się mentalność ludzi, stali się oni
bardziej dociekliwi, mają większe możliwości sprawdzania i weryfikowania wiadomości oraz
pozyskiwania wiedzy, stąd próba odpowiedzi na powyższe pytania oraz próba ustalenia, czy
pod wpływem nowych nowych mediów mentalność ludzi Kościoła się uwspółcześniła i czy
nie są już oni tak konserwatywni jak dawniej? Jak wyznawcy innych religii wykorzystują
nowe nowe media do dialogu ze swoimi wiernymi i jak chrześcijanie wyglądają pod tym
względem na ich tle?
Miejsce/Venue: 15 września 2017, Wydział Teologiczny, Sala IIIa, 12. 00-14.30

Program sekcji/Workshops Programme:
Część I:
Prowadzenie - prof. dr hab. Marek Sokołowski
12.00 - 12.15
Dr Grzegorz Kubiński - Religia w Internecie jak o przykład dialogu kulturowego.
Analiza zjawiska w latach 1997 - 2017

12.15 - 12.30
Dr Juliusz Iwanicki - Mediatyzacja treści religijnych we współczesnej kulturze
sieciowej
12.30 – 12.45
Dr hab. Leszek Karczewski - Nowa duchowość amerykańska Tensegrity Carlosa
Castanedy - jej komercjalizacja i medializacja
12.45 – 13.00
Dr hab. Wojciech Kluj - Dominacja kulturowa a misje jezuickie w XVII w. Trzy
filmy: „Misja”, „Czarna suknia” i „Milczenie”
13.00 – 13.20 - dyskusja
Część II:
Prowadzenie - dr hab. Leszek Karczewski
13.20 – 13.35
Prof. dr hab. Marek Sokołowski - „Bramy prawdy i wiary”. Media w nauczaniu
papieży Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka
13.35 – 13.50
Dr hab. Bogusław Gogol - Zapisy „na Kościół” Katolicki w PRL. Reżimowa
propaganda i cenzura wobec tematu religii i Kościoła na przykładach zapisów i ingerencji
Wojewódzkiego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Gdańsku
13.50 – 14.05
Prof. dr hab. Kazimierz
dziennikarstwa katolickiego
14.05 – 14.30 - dyskusja

Wolny-Zmorzyński - Jerzy Turowicz
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