
Телевизионната култура днес

Безспорно медията с най-голямо влияние днес е телевизията. Не минава
ден, в който да не гледаме поне едно предаване, да не обсъдим поне една
новина, научена от там. От най-ранна детска възраст хората застават пред
телевизора. Без значение, че с течение на времето вкусовете за
информация или забавление, която ще получим се променят - ние сме
свикнали да сме пред екрана. За съжаление, в последно време се забелязва
тендеция хората и форматите, които се показват, да деградират в културен
и морален план.

За един от най-големите недостатъци на водещите телевизионни формати
категорично мога да посоча неграмотността. За пет минути пред екрана
могат да се чуят какви ли не словосъчетания, крайно невъзможни употреби
на думи и хиляди паразитни думи. В стремежа си да изпъкнат като
интелигенти и начетени хора те вкарват в речта си пародийно кухи и
безсмислени фрази, които по-скоро звучат като заучени или чути от някъде
без ясната представа за тяхното значение. Пример за това са не само
дълбоко неизвестните личности, имащи самочувствието на изключително
компетенти по абсолютно всеки обществен въпрос, но и водещи на
предавания, които дори не са на живо. Те намират себе си за ‘’медиатори’’,
които ‘’обичат градивната критика’’ и пишат текстове, в които посланието
е предадено ‘’не косвено, ами така по-завоалирано’’ и обикновено не
намират проблем в това, да заменят всяка дума, за която не се сещат с
‘’нещо’’.
Друго забавно явление, на което ставаме свидетели в ролята си на зрители,

е появата на никому неизвестни субекти, самоопределящи се като
изключително ерудирани личности, които ежедневно диксутират
обществено-актуални или морално-етични проблеми. След
двадесетминутно слушане веднага става ясно, че са най-добри в това да
говорят и в крайна сметка да не казват нищо. Дори понякога след хилядите
хора, излизащи да пелтечат безсмислици в ефира ти се струва, че
държавата е пренаселена от морално извисени хора на духовното, които са
високо интелигенти и изключително добре осведомени по всички въпроси,
но някак си те не намират мястото си в това прогнило общество.

Имайки предвид всички тези фактори за деградацията на телевизонния
ефир в България, можем да си зададем въпроса кога някой ще започне да
контролира цялата тази глупост и безумие. Крайно време е някой да се
погрижи за чистотата на тази медия!
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