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Prasa

Dzięki mediom możemy dowiedzieć się wiele
o sytuacji na świecie. Ale czy wiemy, jaką
historię mają media? Dzisiaj dowiemy się trochę
o mediach i ich dziejach.
Początki prasy miały miejsce już w

Starożytnych Chinach (pierwsza drukowana
gazeta ukazała się ok. 700 r. w Pekinie), a także
starożytnym Rzymie (rządowy informator „Acta
Diurna Populi Romani” założony przez Juliusza
Cezara w 59 p.n.e.). Jednak gwałtowny rozwój
prasy w Europie datuje się na XVI i XVII wiek, po
wynalezieniu druku. Pierwszy regularny program
radiowy był nadawany z Pittsburgha (USA)
przez stację KDKA. Pierwsza transmisja
telewizyjna odbyła się 27 stycznia 1928, z
Londynu do Nowego Jorku. Pierwsza transmisja
w kolorze odbyła 3 lipca tego samego roku.
A jak to wyglądało w Polsce?
Pierwsza "gazeta ulotna”’w języku polskim

ukazała się w 1550 roku, a jej nazwa głosiła
„Nowinki z Konstantynopola”. Pierwsza polska
gazeta ukazała się w 1661 w Krakowie, a był to
„Merkuryusz Polski Ordynaryjny”. Pierwszy
program telewizyjny w Polsce ukazał się w 1937
roku. Pierwsza transmisja w kolorze odbyła się
w 1971 roku.
W dzisiejszych czasach gazety w

papierowych wydaniach są zastępowane
telewizją i nowymi mediami. Internet zastąpił w
większości drukowane gazety, a coraz więcej
magazynów czy dzienników przenosi swoje
działania do świata wirtualnego. Jednak
zachęcamy, by wspierać również te gazety, które
nie mają swoich odpowiedników online, a ciągle
są drukowane, bo one również mają swój urok.

Mamy nadzieję, że ten tekst dostarczył wam
ciekawej wiedzy i teraz będziecie wiedzieć jak
media, które znamy dzisiaj, zaczynały swoje
działania.

Aleksandra Kurek
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MEMY, ŻARTY, KAWAŁY I INNE RZECZY NA
POPRAWĘ HUMORU, CZĘŚĆ 2, KSIĄŻKI

Kowalski poszedł do księgarni i pyta:
– Czy dostanę książkę pod tytułem
„Mężczyzna panem domu”?
– Niestety, nasza księgarnia nie
prowadzi bajek.

Czytelnik zwraca się do bibliotekarza:
– Czy mógłbym sobie przedłużyć książkę?

Antonina Renduda
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