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Els mass media o mitjans de comunicació de masses tradicionals -la premsa escrita, la ràdio, la       

televisió i el cinema- es caracteritzen per una dinàmica comunicativa vertical entre un únic emissor i 

un receptor massiu: l’audiència.    

 

En els darrers anys, l’auge de noves plataformes de comunicació digitals ha marcat el ritme en la forma   

d’entendre i analitzar el moviment d’informació. Els avenços tecnològics han fet propici un       

creixement exponencial  d’emissors i receptors, i el desenvolupament del software social. 

 

En el nou model de comunicació horitzontal neix el terme “social media”, diferenciat de “mass      

media” i envoltat  d’immediatesa, participació, visibilitat i abast. 

 

La biblioteca de Biblioteconomia us proposa aquesta selecció bibliogràfica, on la progressió         

cronològica fa de fil conductor de corrents i teories entorn dels mitjans de comunicació de masses, per 

tal d’aprofundir en la seva evolució. 

 

Pròximament us oferirem una guia dedicada als mitjans socials. 
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