
DISFUNCŢII ALE COMUNICĂRII DE MASĂ 
 
Comisar - şef Cătălina Crăciun 
Centrul Cultural al M.A.I. 
 
Încă din anii ’30-’40 ai secolului trecut au apărut 
preocupări majore asupra influenţei mijloacelor de 
comunicare în masă asupra indivizilor. Cercetători din 
diverse domenii – filosofi, sociologi, antropologi, psihologi – 
au studiat această problemă care priveşte, într-o măsură 
mai mare sau mai mică, existenţa noastră zilnică şi a fost 
scrisă o bogată literatură care cuprinde aprecieri sau, după 
caz, referiri critice cu privire la funcţiile şi disfuncţiile massmedia. 
În dezbaterea cu privire la relaţia dintre mass-media şi 
cultură se manifestă două tendinţe divergente: de susţinere, 
respectiv de contestare a rolului pozitiv de informare şi 
formare a mijloacelor de comunicare în masă. 
Susţinătorii rolului pozitiv al mass-media apreciază ca 
utilă comunicarea mediatică, remarcând bogăţia de 
informaţii şi conţinuturi culturale autentice, apte de a educa, 
a instrui şi a delecta publicul elevat. Ei consideră că efectele 
resimţite sunt concretizate în fenomene cu o semnificaţie 
profund umanistă: apropierea dintre oameni, optimizarea 
relaţiilor interumane, democratizarea culturii, consolidarea 
democraţiei etc. De asemenea, susţinătorii mass-media 
opinează că în acest mod sunt promovate la scară largă 
valori general-umane: demnitatea, echitatea, generozitatea, 
ordinea, libertatea, fiind de părere că, de fapt, consecinţele 
nefaste ar fi rezultatul unei maniere greşite de utilizare a 
mijloacelor de comunicare în masă. Sunt incriminate, astfel, 
conţinuturile mesajelor transmise şi instituţiile care le 
propagă, acordându-se şi publicului o parte de vină pentru 
modul în care receptează mesajul şi pentru nevalorificarea 
acestuia la nivelul unui act de cultură şi de cunoaştere 
autentică. 
Pe poziţii opuse se află cei care susţin că prin massmedia 
sunt transmise numai conţinuturi informaţionale şi 
culturale de nivel inferior, adaptate capacităţii de înţelegere 
şi sensibilităţii unei mase amorfe de oameni. Ion Albulescu 
menţionează argumente contra consumului excesiv de 
produse mass-media: „(...) s-a manifestat cu virulenţă o 
atitudine critică faţă de consumul de mesaje mediatice, care 
ar avea o serie de efecte nocive asupra individului şi 
societăţii. Utilizarea excesivă a mijloacelor de comunicare în 
masă, îndeosebi la o anumită vârstă, aceea de formare a 
personalităţii, ar conduce la pasivitate şi comoditate de 



gândire, la căutarea unor forme facile, superficiale de 
informaţie culturală, la anihilarea spiritului critic şi a 
independenţei în gândire, la mediocritate estetică şi 
morală”1. 
Încă din anul 1947, Th. Adorno şi M. Horkheimer, 
filosofi ai Şcolii de la Frankfurt, au introdus termenul de 
„industrie culturală” pentru a desemna exploatarea 
sistematică şi programatică a unor bunuri culturale în 
scopuri comerciale. Aceştia semnalau tendinţa de a se 
instaura cultura pentru toţi, prin producerea şi consumul 
unor bunuri destinate maselor. Aceast tip de cultură era 
văzut, spre deosebire de cea elevată, o formă a civilizaţiei 
loisirului şi a pseudo-individualităţii. Considerate ca mărfuri, 
se considera că mesajele culturale ar suferi manipulări 
similare celor ale bunurilor de consum din cadrul proceselor 
de producţie materială. 
Consecinţele consumului acestor produse de natură 
culturală asupra publicului marchează etape de involuţie: 
eliminarea efortului voluntar şi al erudiţiei, generalizarea 
clişeelor, a vulgarităţii şi prostului gust, a vacuităţii. 
1 Ion Albulescu, Educaţia şi mass-media / comunicare şi învăţare în 
societatea informaţională, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2003, p. 124 
Theodor Adorno aprecia că majoritatea emisiunilor de 
televiziune urmăresc să capteze atenţia consumatorilor, să 
se infiltreze în spiritul lor, provocând suficienţă, pasivitate 
intelectuală, credulitate, stereotipii, clişee, false 
comprehensiuni. Un impact alienant şi manipulator; gândirea 
este adormită, iar deosebirile dintre oameni, dintre cultură şi 
subcultură sunt nimicite.2 

Studiile recente au evidenţiat faptul că sistemul massmedia 
prezintă o structură industrială, deoarece permite un 
anumit grad de reproducere a formelor simbolice şi 
exploatarea lor comercială. 
În lucrarea „Media şi modernitatea. O teorie socială a 
mass-media”, John B. Thomson notează: 
„Reproductibilitatea formelor simbolice este una dintre 
caracteristicile majore care stau la baza exploatării 
comerciale a mijloacelor tehnice de comunicare. Formele 
simbolice pot fi transformate în bunuri, adică transformate în 
bunuri care sunt cumpărate şi vândute pe piaţă.”3 

În opinia lui Edgar Morin, cultura de masă este un 
dialog între producţie şi consumaţie, mass-media fiind 
instrumentele unei culturi aderente la realitatea imediată. Ca 
urmare, se edifică modelul „omului de masă” (termen 
inventat de către Ortega Y. Gasset), a cărui pseudopersonalitate 
este marcată de aplatizarea spirituală, fapt 
care conduce la stereotipizarea şi standardizarea 



comportamentelor. 
Un alt pericol semnalat de cercetătorii în domeniu se 
referă la problemele care pot să apară pe plan moral. Este 
adusă în prim-plan promovarea şi imitarea, ca modele, a 
unor pseudo-personalităţi, ca şi dispariţia reperelor şi a 
scărilor de valori. 
 
2 Theodor Adorno, La Télévision et les patterns de la culture de masse, 
1954 
3 John B. Thomson, Media şi modernitatea. O teorie socială a massmedia, 
Ed. Antet, Bucureşti, 2000, p. 24 
  
Pornind de la invocarea acestor efecte, Jacques Ellul 
vorbea despre un „viol psihic” pe care mass-media l-ar 
exercita asupra oamenilor. 
Făcând o prezentare a problemelor născute de 
folosirea mass-media, dar şi de avantajele oferite de 
acestea, M.L. de Fleur şi S. Ball-Rokeack notează: 
• mass-media au fost contestate pentru: 
– pervertirea valorilor culturale ale publicului; 
– contribuţia adusă la degradarea morală generală; 
– dirijarea maselor către superficialitatea politică; 
– descurajarea creativităţii; 
– stimularea creşterii ratei delincvenţei. 
• mass-media ne sunt de un real folos pentru că: 
– demască păcatul şi corupţia; 
– acţionează ca gardieni ai libertăţii noastre de 
exprimare; 
– aduc un anumit grad de cultură pentru un număr 
mare de oameni; 
– asigură o distracţie zilnică nedăunătoare pentru 
mase; 
– informează despre evenimentele care au loc în 
lume; 
– ridică standardul de viaţă al indivizilor.4 

Contestate de unii, apreciate de alţii, mijloacele de 
comunicare în masă reprezintă instrumentele unei informări 
realizate după o tehnică industrială, într-o lume în care 
întâlnim producţie de masă, difuzare de masă, consum de 
masă. 
 
4 M.L. de Fleur şi S. Ball-Rokeack, Teorii ale comunicării de masă, Ed. 
Polirom, Iaşi, 1999, p. 39 
  
Posibilă datorită mijloacelor moderne de reproducere 
şi difuzare, accesibile marelui public consumator de cultură, 
cultura de masă este pentru acesta un mediu care îi 
formează preferinţele, pasiunile şi interesele. Prin apariţia 



unui fond cultural comun, îmbogăţit continuu, este facilitată 
impunerea şi consolidarea anumitor reprezentări, opinii şi 
atitudini, care îl determină pe individ să gândească, să simtă 
şi să acţioneze într-un anumit mod. 
Expuşi pericolului nivelării trăsăturilor de personalitate 
sunt mai ales tinerii, care manifestă deschidere faţă de 
utilizarea mijloacelor de comunicare în masă şi ale căror 
capacităţi critice de discernere a valorilor de non-valori nu 
sunt suficient consolidate. Aflaţi în plin proces de formare, ei 
trebuie conştientizaţi asupra riscurilor şi asupra faptului că 
este necesar să-şi conserve individualitatea şi spiritul de 
independenţă care dă valoare individului. 
* 
Una din temele importante supuse discuţiei asupra 
rolului şi funcţiilor mass-media se referă la funcţia de 
informare. După cum am subliniat anterior, mass-media 
reprezintă, în societatea modernă, una dintre cele mai 
importante surse de informaţii. 
În condiţiile contestării calităţii modului în care massmedia 
îşi îndeplineşte rolul de strângere şi transmitere a 
informaţiilor, se pune problema dacă este vorba despre o 
informare sau o pseudo-informare? 
Opiniile specialiştilor preocupaţi de acest fenomen 
sunt sugestive: 
• Ion Albulescu: „Faptul divers, apreciat de marele 
public, este preferat informaţiei serioase, consistente, care 
este marginalizată şi nu de puţine ori deformată. Întâmplările 
senzaţionale, triviale, insignifiante, constituie subiectul 
predilect al reportajelor şi emisiunilor de televiziune.”5 
5 Ion Albulescu, Educaţia şi mass-media / comunicare şi învăţare în 
societatea informaţională, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2003, p. 129 
 • Claude-Jean Bertrand: „Este regretabil că multe din 
ştirile bune sunt lipsite de interes. Una din motivaţiile acestor 
preferinţe, arată cercetările efectuate asupra publicului de 
radio şi televiziune, ar fi selectarea unor subiecte pentru 
discuţiile cu familia, prietenii sau colegii. Veridicitatea şi 
importanţa faptelor trec adeseori pe un plan secundar, în 
timp ce o anumită dramatizare a lor atrage imediat atenţia.”6 

• Pierre Bourdieu: „Opţiunea are, aşadar, un temei de 
natură comercială, întrucât spectacularul facil, violenţa şi 
sexualitazea s-au vândut întotdeauna bine. Prin urmare, 
televiziunea se dovedeşte prea puţin preocupată să aducă la 
cunoştinţa publicului informaţii semnificative, relevante, 
pentru că acestea ies din canoanele logicii comerciale. 
Consecinţa acestui fapt este instaurarea unei segregaţii în 
ceea ce priveşte informaţia, între cei ca au posibilitatea să o 
obţină din surse serioase şi cei care nu beneficiază decât de 



informaţia furnizată de televiziune, singura pe care se pricep 
să o descifreze, deoarece sunt mai puţin dotaţi din punct de 
vedere cultural”7. 
Mare parte din informaţiile oferite publicului receptor 
sunt efemere, cu eficienţă redusă în planul cunoaşterii: „în 
vreme ce mesajul tipărit poate fi recitit sau parcurs mai lent, 
cel promovat de micul ecran nu poate fi fixat, el zboară, 
dispare. În plus, mesajul televizat nu se adresează în 
general unui receptor atent, pregătit; de multe ori 
telespectatorii fac o altă activitate concomitent cu recepţia 
sau prind doar o parte a mesajului şi, nemaiavând 
posibilitatea reluării lui de la început, rămân cu o înţelegere 
fragmentară, eronată”.8 
6 Claude-Jean Bertrand (coord.), O introducere în presa scrisă şi vorbită, 
Ed. Polirom, Iaşi, 2001 
7 Pierre Bourdieu, Despre televiziune, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1998 
8 C. Crişan, L. Danciu, Manipularea opiniei publice prin televiziune, Ed. 
Dacia, Cluj-Napoca, 2000, p. 32 
Informarea rapidă plăteşte tribut superficialităţii în 
tratarea diverselor aspecte ale realităţii. Aprecierile pe care 
receptorii le fac asupra acestora vor fi, la rândul lor, 
incomplete şi adesea deformată. 
Criticii mass-media au căutat să arate că multe dintre 
mesajele transmise pe aceste canale se plasează sub 
semnul efemerului şi asigură o cunoaştere spontană, 
intuitivă, parţial necritică, de o scăzută reflexivitate, lipsită de 
rigoare şi exprimată într-un limbaj natural, sărac în concepte 
precis determinate. Punând accent pe faptul divers, ocupând 
timpul de emisie cu ştiri banale privind evenimente cotidiene, 
televiziunea nu ar face altceva decât să elimine informaţiile 
nesemnificative, pe care publicul ar trebui să le obţină. Cu 
toate că esenţa realului nu este dezvăluită de factorul 
întâmplător, abordările rămân, de multe ori, la nivelul 
aparenţelor. Informaţia furnizată de mass-media asigură o 
cunoaştere de suprafaţă, în care consistenţa şi 
superficialitatea se confundă, o cunoaştere seducătoare dar 
iluzorie. Pentru a căpăta atenţia publicului, producătorii 
recurg la un soi de dramatizare, punând în scenă 
evenimente cărora le exagerează importanţa, gravitatea. Ei 
reuşesc, în acest fel, să producă în rândul publicului false 
reprezentări, fantasme sau fobii. Lumea trecută prin filtrul 
jurnaliştilor se prezintă în forma senzaţionalului şi 
spectacularului. Elementele de profunzime şi de stabilitate 
sunt adeseori neglijate. Mai putem vorbi, în această situaţie, 
de o veritabilă informare? 
Nu tot ceea ce se întâmplă în realitate este 
mediatizat. Instituţiile de presă acţionează ca nişte filtre, în 



măsura în care procedează la o selecţie permanentă şi la o 
prelucrare a informaţiilor după o logică proprie. Ceea ce se 
oferă publicului receptor este rezultatul selecţiei jurnaliştilor, 
care lui Pierre Bourdieu9 îi apare ca un fel de cenzură 
(uneori exercitată chiar fără a fi conştienţi), nereţinându-se 
9 Pierre Bourdieu, Despre televiziune, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1998 
decât ceea ce le atrage atenţia, putând fi ignorate expresii 
simbolice care ar merita să fie cunoscute de către cetăţeni. 
Mass-media abordează şi interpretează viaţa socială, 
fenomenele ce se înregistrează aici, prin contextualizate şi 
prin direcţionarea atenţiei oamenilor asupra unor elemente 
considerate a fi relevante. Activitatea se desfăşoară sub 
presiunea timpului, ceea ce impune abordări mult 
simplificate. În consecinţă, sunt prezentate imagini 
incomplete şi adesea deformate, care pot induce în rândul 
receptorilor sentimente, opinii şi atitudini incorecte. 
Ruperea din context, timpul redus de prezentare şi 
perspectiva personală de abordare pot conduce la o 
deformare a percepţiei publicului asupra evenimentelor. Cu 
toate că pretenţia de obiectivitate este foarte des afirmată, 
mass-media angajează, prin selecţia şi ordonarea 
informaţiilor pe criterii de actualitate, proximitate, 
psihoafective sau ideologice, propria viziune asupra lumii. 
Naraţiunile prin care mass-media ne prezintă realitatea sunt 
marcate de un relativism subiectiv: „Presa este o scriere 
interpretativă a evenimentelor şi nu o simplă transcriere 
neutră a lor; oferind, odată cu ştirile din întreaga lume şi un 
punct de vedere în interpretarea lor, ea devine o tribună 
socială care autorizează punctul de vedere oficial”.10 

Informaţia oferită publicului este „produsă”, adică este 
rezultatul unui efort de prelucrare şi interpretare, nicidecum 
o oglindire instantanee a evenimentelor vieţii cotidiene. 
Realitatea prezentată este una reconstruită, fiind, în opinia 
lui Petru Iluţ şi Traian Rotariu, o „viziune asupra realităţii”. 
De aceea, în orice relatare a mass-media cu privire la un 
eveniment există o anumită doză, mai mare sau mai mică, 
de subiectivitate şi, prin urmare, pericolul deformării 
realităţii. Este posibil, de asemenea, ca cei care lucrează în 
acest domeniu să utilizeze cu bună ştiinţă omisiunea, 
 
10 Gina Stoiciu, Orientări operaţionale în cercetarea comunicării de masă, 
Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1981, p. 136 
 
distorsionarea realităţii sau partizanatul în scopul 
dezinformării sau manipulării dictate de interese ascunse. În 
literatura de specialitate abundă avertismentele cu privire la 
posibilele pericole pentru indivizi şi pentru comunităţi, 



reprezentate de propagarea conştientă şi deliberată a unor 
informaţii eronate, falsificarea realităţii, interpretările 
tendenţioase, „ascunderea” adevărului, sloganurile agresive, 
fabricarea unor false mituri colective etc. Toate acestea pot 
dirija într-o direcţie nedorită ideile, opiniile, stările sufleteşti, 
comportamentele şi deciziile indivizilor. 
Nu sunt puţine cazurile când informaţiile trecute prin 
filtrul subiectivităţii jurnaliştilor sau intrate sub incidenţa unor 
influenţe exterioare conduc la formarea unor reprezentări, 
atitudini şi credinţe eronate în rândul publicului receptor. 
Chiar dacă mass-media nu-şi propun în mod deliberat să 
creeze iluzii sau să inducă în eroare, apreciază M. L. de 
Fleur şi S. Ball-Rokeach11, acest fapt este inevitabil, 
deoarece selecţia şi distorsionarea ştirilor sunt produsul unor 
factori care nu pot fi înlăturaţi, eventual controlaţi: 
constrângerile din momentul pregătirii, timpul limitat de 
prezentare, ignorarea amănuntelor, la care se adaugă factori 
economici şi politici. 
Cei mai expuşi pericolului dezinformării şi manipulării 
se dovedesc a fi indivizii care nu dispun de informaţii 
suficiente provenite şi din alte surse, de capacitatea de 
analiză şi de judecată critică, de capacitatea de a-şi forma o 
perspectivă proprie asupra lumii. Copiii şi tinerii aflaţi în plin 
proces de formare ar putea fi incluşi cu uşurinţă în această 
categorie. Disfuncţiile informării prin intermediul televiziunii, 
dar nu numai, înseamnă un deserviciu adus educaţiei 
veritabile. Acesta este motivul scepticismului arătat de 
anumiţi autori: „De obicei, canalele de ştiri nu sunt privite 
drept instituţii ghidate de standarde educaţionale”, scriu 
 
11 M. L. de Fleur şi S. Ball-Rokeach, Teorii ale comunicării de masă, Ed. 
Polirom, Iaşi, 1999 
  
Denis McQuail şi Sven Windahl12. Ne putem aştepta ca ceea 
ce învaţă oamenii din aceste ştiri să nu fie mulţumitor, însă e 
posibil şi ca rezultatele unei asemenea învăţări să fie 
semnificative, în cazul acelora care probează o raportare 
adecvată la acest gen de mesaje. De aceea, este necesară 
conştientizarea faptului că, în formă şi conţinut, faţă de 
mesajele media se impune adoptarea unei atitudini active, 
critice şi selective, ceea ce reprezintă un motiv în plus 
pentru a pleda în favoarea unei educaţii pentru mass-media. 
Pasivism sau activism în receptarea mesajelor 
Un important element în comunicarea mediatică a fost 
stabilirea măsurii în care receptorul este un consumator pasiv 
de mesaje audio-vizuale sau, dimpotrivă, are un comportament 
activ. La prima vedere, am putea spune că oamenii care se 



uită la televizor constituie un public care asimilează mesaje 
fără efort şi implicare, iar nivelul de antrenare a intelectului 
este scăzut (considerăm că sunt simpli consumatori de 
informaţie). Specialiştii au emis ideea că, din cauza vitezei 
fluxului informaţional, reflexia personală nu se mai produce, 
fiind pusă grav în pericol de urmărirea pasivă a anumitor 
emisiuni de televiziune. 
Jurgen Habermas atrage atenţia asupra faptului că 
publicul nu are nici un mijloc de a lua cuvântul şi de a 
contrazice ceea ce îi este „servit” de către mass-media. 
Exercitarea raţiunii de către public dispare, transferul de 
informaţii fiind redus la simple discuţii între consumatorii de 
cunoştinţe. 
Din alt punct de vedere, subiecţilor li se mai face un 
mare deserviciu, respectiv, imediat după prezentarea faptelor li 
se oferă şi interpretarea lor, astfel receptorii ajungând să 
creadă tot ce li se spune şi să renunţe la propria raţiune. Deci, 
 
12 Denis McQuail şi Sven Windahl, Modele ale comunicării, Ed. SNSPA, 
2001, p. 76 
  
se încurajează conformismul, în timp ce angajamentul şi 
combativitatea se găsesc pe o poziţie scăzută; mai mult, 
cantitatea imensă de informaţii servite alert consumatorilor, 
conduce individul către o stare de saţietate, apatie, chiar 
plăcere. 
Între oamenii de ştiinţă există serioase diferenţe de 
abordare a acestei problematici. De exemplu, din punct de 
vedere fucţionalist, receptorul activ selectează şi interpretează 
ceea ce priveşte. Specialiştii care au efectuat aceste studii pun 
retoric întrebarea „de ce studiem ce face mass-media omului, 
şi nu ce face omul cu mass-media?”. Oamenii au propria 
identitate, valori şi nevoi, care îi fac diferiţi unii de ceilalţi. 
Aşadar, ei vor percepe şi vor reacţiona diferit la ceea ce 
transmit canalele de informare; unele informaţii sunt respinse, 
ceea ce conduce la o asimilare prin diferenţiere, categorizare, 
şi nu o asimilare prin nivelare. De asemenea, adepţii acestor 
teorii subliniază că subiecţii nu memorează ce nu înţeleg, ceea 
ce nu le este familiar. 
Concluzionând, receptorii au posibilitatea de a stabili 
propriile semnificaţii, comunicarea prin mass-media nu este o 
impunere unidirecţională a conţinuturilor, ea nu duce la 
pasivitatea receptorului. 
Uniformizare sau diferenţiere? 
Se pune problema dacă un mesaj perceput de mai mulţi 
indivizi duce la o uniformizare sau la o diferenţiere a opiniilor şi 
viziunilor. S-a dovedit ştiinţific faptul că percepţia diferă mult de 



la un individ la altul, datorită factorilor biologici, psihologici 
(nevoi, motivaţii, interese, stări afective etc.) sau socioculturali; 
chiar şi implicarea în procesul de absorbţie a 
informaţiei diferă la indivizi. 
În acelaşi timp, mesajul influenţează conştiinţa 
receptorilor; dar, în general, receptarea mesajelor transmise 
prin mijloacele de comunicare de masă generează experienţe 
din cele mai diverse pentru indivizii care le percep. 
  
Mediatizarea violenţei 
Nu se poate spune că violenţa lipseşte complet din 
operele literare sau, cu atât mai mult, că pentru prima dată 
publicul a perceput scene violente pe micul sau pe marele 
ecran; totuşi, intensitatea şi motivaţia folosirii violenţei în cele 
două cazuri este complet diferită. 
Mijloacele moderne de comunicare „accesează” 
instinctele şi pulsurile primare ale indivizilor, nevoia de 
divertisment, plăcerile şi dorinţele acestora pentru a-i influenţa, 
chiar manipula (inclusiv prin transmiterea de mesaje 
subliminale), cu scopul obţinerii de profit din „vânzarea” 
violenţei. 
Consecinţa este, deseori, vizibilă. Tânărul care recurge 
la violenţă ca urmare a programelor pe care le-a văzut este 
deja un leit-motiv uzat şi neinteresant. Chiar şi cei moderaţi 
consideră că, dacă televiziunea nu creează situaţii de violenţă 
şi criminalitate, ea le amplifică. 
Subminarea interesului faţă de şcoală 
Un neajuns important al mass-media, reclamă 
sociologii, dar şi părinţii, este influenţa negativă asupra 
performanţelor şcolare ale copiilor. Fascinaţi de televiziune, de 
confort, aceştia îşi pierd interesul pentru educaţie, alocându-şi 
tot mai puţin timp studiului, instruirii. Am constatat că acei copii 
care urmăresc excesiv programele TV au note mai mici decât 
ceilalţi. Televiziunea captivează, iar urmărirea ei generează, 
imprimă nevoi / motivaţii şi modalităţi de petrecere a timpului 
liber, opţiuni culturale noi. 
Criza lecturii este strâns legată de ascensiunea 
televiziunii şi dezvoltarea programelor tot mai atractive şi 
ingenioase. Chiar şi socializarea a fost afectată de consumul 
exagerat de programe TV, ceea ce conduce la o dezvoltare 
deficitară a personalităţii umane, chiar o inversare a valorilor 
83 
morale. Evident în acest moment este că lupta între apărătorii 
televiziunii moderne şi specialişti este o luptă grea şi de 
durată. 
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