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w numerze

TELEWIZJA W ŚWIECIE
CYFROWYCH WYZWAŃ
Niezwykle zgodna była dyskusja poświęcona szansom i zagrożeniom rynku kanałów tematycznych,
w której wzięli udział przedstawiciele większości
nadawców. Wszyscy uważają, że nadal warto uruchamiać takie stacje, choć jest to coraz trudniejsze.
– Ekspansji takich kanałów już raczej nie będzie –
przyznał Krzysztof Świergiel, dyrektor zarządzający
Eleven Sports. Podobnie myśli Anna Limbach-Uryn,
dyrektor programowa nc+, która uważa, że liczba
polskojęzycznych stacji oscylować będzie w zasadzie
w okolicach 200, bo choć będą powstawały nowe,
to niektóre będą też znikały.

warto zobaczyć
programy AXN, AXN White,
AXN Black, AXN Spin ....................................... 58
programy FOX, FOX Comedy .......................... 59
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ZBRODNIA W OKU KAMERY
W produkcjach kryminalnych znajdziemy więc
m.in. historie opowiadane z perspektywy policjantów czy detektywów, będące narracją przestępców
ale także – będące opowieścią zwykłych ludzi
będących świadkami przestępstwa. Elementem
stałym jest zawsze sama zbrodnia, przestępstwo,
wykroczenie, które burzy zastany ład i poddaje
pod osąd widza jego stosunek do pojęć takich
jak: dobro – zło, moralność czy sprawiedliwość.

LISTOPAD 2018
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Chała i…

chwała

październik 2018

Widownia flagowego
programu informacyjnego telewizji publicznej „Wiadomości” po
III kw. 2018 r. wynosi
średnio 2,4 mln (dane:
Nielsen) osób i jest najniższa od 20 lat.

„Moja noga nie przekroczy progu telewizji
publicznej na ulicy Czyżewskiego, To
wstyd, aby w tak kłamliwej telewizji
występować” – komentarz prezydenta
Gdańska Pawła Adamowicza, do jego
odmowy udziału w debacie telewizyjnej z Kacprem Płażyńskim przed II turą
wyborów samorządowych.

Dziennik Gazeta Prawna
– 3 października 2018 r.

Nagranie wideo na facebooku
– 30 października 2018 r.
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UNIKATOWY, NIESZABLONOWY BBC FIRST

AUTONOMICZNE AUTA PRZYSPIESZAJĄ

W trakcie gali, po pokazie odcinka, dziennikarka Grażyna Torbicka przeprowadziła na scenie
wywiad ze sławnym, notabene świetnym aktorem.
Odpowiadając na pytania Sean Bean opowiadał
o pracy nad rolą księdza Michaela Kerrigana przy
kręceniu serialu oraz o swoich następnych projektach. Podkreślał m.in. społeczne walory serialu
„Broken”, który jego zdaniem skupia uwagę na
tych, którzy są zapomniani, nie mają w życiu celu,
zatrudnienia, a czasem nawet domu.

O dominację na wschodzącym rynku pojazdów
autonomicznych walczy niewielka grupa firm.
Większość z nich dąży do wyeliminowania czynnika ludzkiego z procesu sterowania autem,
jednak Daimler Trucks North America stawia
na współpracę człowieka z komputerem. – Nie
interesuje nas konkurowanie z naszymi klientami.
Kierowcy zawsze będą częścią tego równania –
twierdzi Peter Vaughan Schmidt, szef strategii
w Daimler Trucks.
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