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 Obraz zawsze odgrywał w życiu człowieka ważną rolę. Wynalezienie pisma i prasy drukarskiej 

sprawiło, że musiał on ustąpić miejsca słowu, a w najlepszym razie pełnić rolę wobec niego służebną. 

Rozwój kina, telewizji i nowych mediów spowodował, że pod koniec XX wieku podniosły się głosy 

mówiące o dominacji obrazu nad warstwą werbalną komunikacji, a nawet o kulturze obrazu.  

 Demokratyzacja w kulturze, pełniejszy udział społeczeństwa w jej tworzeniu zaowocowały nie 

tylko wzrostem otaczającej nas liczby obrazów ale sprawiły, że pojawiły się nowe zjawiska, jak: emoticony, 

memy, videoblogi, instagramy, itp.  

 Przed nowymi wyzwaniami stanęły również media. Dziś w znacznej mierze to czy przeczytamy 

dany artykuł zależy od fotografii, która zaraz obok tytułu stała się jego głównym reprezentantem. 

Internetowe wydania prasy, wzbogacone zostały znaczną liczbą fotografii, fotoreportaży, a nawet filmów. 

Rozwija się dziennikarstwo obywatelskie, które również obficie obdarowuje nas obrazem.  Komunikacja 

wizualna ma zastosowanie w reklamie, kampaniach społecznych, public relations, wpływa na opinię 

publiczną za sprawą wykresów z sondaży.  

 Komunikacja wizualna wciąż bazuje na takich elementach wyrazu jak: ilustracja, fotografia, 

typografia, infografika, film czy animacja. Pojawiają się jednak pytania o:  kompetencje nadawcy i odbiorcy 

komunikatu wizualnego, wartości, emocje i idee, które stoją za treściami umieszczonymi na obrazie. 

Ostatnie badania w tym zakresie skupiały się raczej na projektowaniu stron internetowych i były 

zorientowane na graficzną użyteczność niż naukową refleksję.     

Problematyka: 

 różnorodność komunikatów wizualnych w kulturze popularnej 

 struktura komunikatu wizualnego 

 analiza przekazów wizualnych 

 rola odbiorcy w procesie komunikowania 

 percepcja komunikatów wizualnych 

 komunikacja wizualna w reklamie i public relations 

 komunikacja wizualna w dyskursie politycznym 

Studenckie Spotkania Komunikacji to studencka inicjatywa umożliwiająca swobodną wymianę myśli i 

doświadczeń badawczych. Są doskonałą okazją do zaprezentowania tematów rozwijanych w ramach pracach 

licencjackich, magisterskich, doktorskich jak i innych zainteresowań naukowych. Udział w SSK to także 

możliwość publikacji artykułu w serii  wydawniczej: Kompetencje medialne w nowoczesnym społeczeństwie. 

Zgłoszenia do udziału w IV Studenckich Spotkaniach Komunikacji wraz z informacjami o 

reprezentowanej uczelni, prosimy nadsyłać elektronicznie do dnia 15 kwietnia 2014 roku na adres dr 

Małgorzaty Sławek-Czochry malgorzataczochra@o2.pl. 
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