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 Asistăm astăzi, la ceea ce tot mai mulți afirmă, la globalizarea 

comunicării ca urmare a dezvoltării mijloacelor de informare și comunicare. 
Într-un asemenea context ”comunicarea nu se mai rezumă la tehnică, ea are 
o dimensiune politică, dar și o condiționare culturală”55 și se configurează 
tot mai consistent o cultură media, o cultură a imaginii. Prin această cultură 
media se modelează ”opinii politice și comportamente sociale din care 
oamenii își construiesc propria imagine”56. Dimensiunea cantitativă nu are o 
relevanță foarte mare însă cea a instantaneului devine fundamentală 
deoarece discursul mediatic transformă realitatea într-un fenomen discursiv. 
Într-o societate a culturii media, imaginea identității, în toată dinamica sa, 
este ”puternic mediată de imaginile provenite de la mijloacele de 
comunicare în masă care oferă modele și idealuri pentru modelarea 
identității personale”57. Sunt oferite astfel, ”modele de identitate prin noi 
                                                 
55 Dominique Wolton,  Pentru o coabitare culturală... interviu în Philippe Cabin,  
Jean -François Dortier (coord.) Comunicarea. Perspective actuale,  Iaşi,  Editura 
Polirom, p.294  
56 Douglas Kellner, Cultura media, Iaşi, Editura Institutul European,  2011,  p.13 
57 Ibidem, p 293 
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stiluri, noi imagini și înfățișări”, comunicându-se semnificații și valori, 
modele de identificare. 

 Construirea argumentelor în comunicarea persuasivă se bazează pe 
cunoașterea curentelor sociale, politice, artistice, morale, economice etc., 
identificarea în raport cu fenomenele de masă a referințelor culturale 
adecvate, cunoașterea mediului socio-cultural, a aspirațiilor. 

 Într-un studiu realizat în Franța, de către Gerard Mermet, în anul 1998, 
sunt identificate principalele revendicări ale francezilor, după cum 
urmează58: plăcerea, înfrumusețarea, securitatea, simțul practic, simplitatea, 
confortul, rapiditatea, mobilitatea, considerația, personalizarea, informarea, 
convivialitatea, sensul, regresia, combinația, transgresiunea, autenticitatea, 
virtutea, dezvoltarea personală și optimizarea. Fiecare dintre aceste 
revendicări (nevoi) în raport de context, contribuie la adaptarea mesajului. 
În acest amplu proces al globalizării asistăm și la manifestarea unor tendințe 
de confruntare între universalism și naționalism, pe de o parte, și între 
creștinism și etnicitate, pe de altă parte. Din această perspectivă, pe 
coordonatele globalizării, ”un stat declarat național va dori să protejeze 
identitatea națiunii. Afirmarea culturală trebuie să devină, prin urmare, o 
prioritate a statului. Cultura unifică, omogenizează comunitatea și creează 
loialități”59. Avem în vedere și faptul că discursul public, dincolo de 
relevanța socială și de reflecatrea unor structuri de putere sau de influență, 
interacțiuni, roluri, identități etc., el se prezintă și ca o structură complexă de 
ierarhii și interacțiuni în societate și devine o adevărată resursă culturală. 

 O caracteristică majoră a globalizării este reprezentată de tendința spre 
uniformizare și standardizare, în cele mai multe domenii, în special în 
economie, dar și în domeniul culturii prin conexiunile și schimburile 
interculturale prin care se înlocuiesc anumite elemente ale identității 
culturale. Aceste mutații au loc și pe fondul a ceea ce reprezintă modelul 
posesiv-individualist specific modernității culturale prin care sunt preluate 
anumite practici sociale și culturale din contexte de particularitate locală și 
ulterior instituționalizarea acestora și reglementarea în timp și spațiu.  

 Modelele de consum fuzionează în multe privințe prin fluxul 
transnațional tot mai mare de produse de bază, fie ele materiale sau 
                                                 
58 Michele Jouve, Comunicarea. Publicitate ţi relaţii publice, Iaşi, Editura Polirom, 
2005,  p.276 
59 Mălina Ciocea, Securitatea culturală, Bucureşti, Editura Tritonic, 2009,  p.81 
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imateriale, care creeză un set de numitori culturali comuni care amenință 
particularitățile locale. Revoluția informației, dezvoltările tehnologice 
evidențiază că distanța nu mai este un factor de limitare a fluxului de 
influență, investiții și semnificație culturală. Multiculturalismul promovat 
configurează o anumită sensibilitate la modul în care relațiile de putere și 
dominație sunt codificate în textele culturale. Formarea culturii de masă 
tinde tot mai mult spre ”industrializarea spiritului, prin introducerea vieții 
particulare în circuitul comercial”60 în care spectacolul seduce și individul 
are toate drumurile deschise de a se identifica cu atitudinile, sentimentele și 
viziunile promovate și astfel conformismul este garantat. 

 Pe baza acestor considerente se pot evidenția caracteristicile culturii de 
masă, după cum urmează: este destinată unui public vast, eterogen și 
nespecializat; absoarbe operele şi mesajele culturii moderne şi culturii 
populare, tinzând să le înlocuiască; este depenentă de sistemul mediatic; are 
un conţinut accesibil şi atractiv; este subordonată logicii economice a cererii 
şi ofertei și este vandabilă. Conchidem așadar, că este nevoie de un model 
valoric, chiar manifest, într-un cadru reprezentat de cultură ca suport al 
identității naționale. Interconectarea în domeniul mass-media, face ca textul 
media să seducă, să fascineze, să emoționeze, să orienteze și să influențeze 
publicul. Astfel, cultura media operează cu imagini, tipare, strategii 
specifice şi personalităţi mediatice care pot deveni modele sau chiar obsesii 
şi înlocuiesc modelele şi formele tradiţionale de educaţie.  

 Textele culturii media sunt concepute pentru a-și atrage propriul public 
și de cele mai multe ori se poziționează ideologic. Față de aceste 
considerente avem în vedere că este nevoie de menținerea, dezvoltarea și 
promovarea modelului valoric național, întrucât ”deficitul de identitate 
comunitară generează insecuritate națională”. Modelul valoric este 
fundamental pentru că o cultură se definește tocmai prin acesta, care alături 
de alte componente reprezintă domeniul societal al securității naționale. O 
cerință fundamentală a securizării unei națiuni reclamă și securizarea 
modelului valoric național care în contextul actual de integrare trebuie să 
dobândească valori universale. Analiza evenimentelor din Ucraina, poate 
demonstra multe aspecte de afectare a modelului valoric, întrucât ”așezarea 
valorii în centrul constructului statal schimbă și definiția puterii unui stat: ea 
                                                 
60 Douglas Kellner, Cultura media, Iaşi, Editura Institutul European, 2011, p.11 
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va fi nu doar economică, ci și societală.”61Din aceste considerente, apreciem 
că rolul mass-media în consolidarea securității societale este unul 
fundamental pentru că o națiune este într-o continuă devenire. Astfel textele 
culturii media trebuie orientate și către consolidarea modelului valoric 
pentru că în anumite contexte unele modele și discursuri subminează 
”valorile și etosul unei societăți”. In consecință, apreciem că este nevoie de 
mecanisme bine fundamentate, în care mass-media au un rol major în care 
modelul valoric național să-și mențină capacitatea de semnificare. 
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