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Abstract

T

he aim of the present monograph is to take a comprehensive, multifaceted
reflection on the changes in the mass and individual communication and to
create a synthesis demonstrating the overall transformation in the functioning of
the media under the influence of the digital technology revolution and the arising
implications for human life as individuals and entire societies. The author searches the answer to the following questions: How the functioning of the media
changes under the influence of the digital technology revolution? How the development of the Internet influences the media transformations and thus, affects
the man, a society, the world? Are we really, and to what extent, the witnesses of
the digital reconfiguration of the social communication? What if the future of the
media in the face of digitalization and the social transformations related to it? To
what extent are the technical inventions just interesting gadgets, and how much
they actually changed our life, mentality and understanding of the world?
The daily monitoring of media reports and daily life allows to place the thesis
that we are currently witnessing fundamental changes taking place in the process
of interpersonal communication. They are the result of digitization, miniaturization, the dynamic growth of the Internet and services associated with it and other
communication networks.
However, it seems reasonable to say that the sphere of changes does not affect
exclusively the sphere of human communication, but it has an impact on our perception of the world, behaviors, attitudes, consumer habits, and later contributes
to economics, entertainment, politics and other spheres of life that are subject to
the multidimensional and multifaceted convergence processes.
As for the technical aspect of devices used for communication, they are clearly
becoming more mobile and multifunctional. They cease to be exclusively receivers
of media messages, but they also enable easy creating and sharing. This means
that the receiver of the media is both a sender and a consumer – prosumer. The
penetration of the virtual and the real world is more visible and although it is
a process ongoing for a long time, it has significantly accelerated particularly in
recent years.

This monograph consists of six chapters. The first is devoted to the broadly
understood aspects of the Internet, both in terms of its history and changes, as
well as the institutions that control it. It was impossible to ignore the issue of the
rights on the Internet, including – how current! – the case of ACTA. It also raises
the – rarely invoked – case of the Internet archiving.
The second chapter, in turn, refers to the analysis of the characteristics of the
Internet communication and relations of the Internet to the traditional media
(newspapers, radio and television). Then, it discusses phenomena such as Web
2.0, the new media and the social media, as well as the issue of their impact on
the shape of journalism. The questions about the future of the Internet and the
social media were also raised. The chapter ends with the axiological-ethical-moral
reflections over technology and the technical progress.
The third chapter is entirely devoted to the reflection on diverse spheres and
dimensions of the phenomenon of convergence, with a simultaneous reference
to the themes of the information society and globalization. The next three chapters concern the functioning of the traditional media (newspapers, radio and television) in the analog and digital world, and the observation of changes and the
consequences that arise to these media from the transition to the new digital environment. The question of how the functioning of the media will look like in the
future was also raised. The press was discussed in chapter four, whereas chapters
five and six refer to radio and television. Due to some common features of radio
and television, both media are discussed together: in chapter five we look at the
history of their origin, evolution and functioning in the analog world, while chapter six discusses their functioning in the digital environment.

Wstęp

„R

ozwój nowego systemu produkcji kryje w sobie zarodki tak olbrzymiej rewolucji społecznej, że tylko niewielu spośród nas odważyło się ocenić jej
znaczenie. Jesteśmy bowiem o krok od rewolucyjnej zmiany w naszych własnych
domach”1 – pisał w 1980 r. Alvin Toffler. Istotnie, ludzkość stała wtedy u progu
zmian cywilizacyjnych, związanych z gwałtownym rozwojem Internetu i technologii cyfrowej, które zrewolucjonizowały komunikację między ludźmi, zmieniając
także sposób funkcjonowania tradycyjnych środków przekazu: prasy, radia i telewizji. „Przed trzystu laty, widząc całe rzesze kosiarzy na polach, tylko wariat mógłby marzyć o tym, że wkrótce nadejdą czasy, kiedy pola opustoszeją, a ludzie będą
pracować na chleb stłoczeni w miejskich fabrykach”2 – to znów słowa Tofflera. Nie
sposób zastanowić się w tym momencie nad rewolucją, jaka w ciągu tych ostatnich
300 lat się dokonała, także w sferze komunikacji. Powstanie i rozwój prasy masowej, wynalazek filmu, telefonu, radia, telewizji, łączności satelitarnej, komputerów
i wreszcie Internetu to ciąg wydarzeń, który sprawił, że współcześnie informacja,

1
2

A. Toffler, Elektroniczna wioska, w: M. Hopfinger (red.), Nowe media w komunikacji społecznej XX
wieku. Antologia, Warszawa 2002, tł. E. Woydyłło, s. 614.
Tamże. Do opisu przemian cywilizacji, które były spowodowane rozwojem technologii, Toffler posłużył się metaforą fal. Pierwsza z nich związana była z dominacją rolnictwa, druga ze stopniowym
odchodzeniem od niego na rzecz przemysłu, natomiast trzecia pojawiła się z upowszechnieniem
gospodarki informacyjnej, a jej przełomowym narzędziem stał się komputer. Z czasem trzecia fala
ukształtowała nową, odmienną strukturę głównych sfer życia człowieka. Toffler wymienia wśród
nich biosferę, technosferę, infosferę, sferę władzy i socjosferę. Biosfera określa zależności między
człowiekiem a zasobami naturalnymi, technosfera dotyczy sposobu pozyskiwania energii, wpływającej na sposób produkcji i dystrybucji, infosfera określa kanały informacyjne i komunikacyjne, sfera władzy związana jest z polityką, socjosfera natomiast charakteryzuje warstwę społeczną,
ideologię oraz sposób postrzegania rzeczywistości. Sfery te wzajemnie się przenikają, współtworząc pełny obraz cyfrowej rewolucji. Por. K. Sitkowska, Współczesna rewolucja cyfrowa w świetle
przewidywań Alvina Tofflera, w: A. Adamski, A. Gralczyk, K. Kwasik, M. Laskowska (red.), Media
audiowizualne i cyfrowe wobec wyzwań współczesnego społeczeństwa, Warszawa 2012, s. 188–189.
Częściowo do intuicji Tofflera wydaje się nawiązywać M. Saylor, który pisze o „mobilnej fali” oraz
„mobilnej inteligencji, która zmienia wszystko” – pod takim tytułem ukazała się w roku 2012 jego
najnowsza książka. Por. M. Saylor, The Mobile Wave: How Mobile Intelligence Will Change Everything, Vanguard Press 2012.
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słowo, są w stanie okrążyć kulę ziemską w ciągu ułamka sekundy, zaś świat stał się,
według słynnego określenia Marshalla McLuhana, globalną wioską.
Co ciekawe, te zmiany na razie w stosunkowo niewielkim stopniu odbiły się na
życiu codziennym (nadal bowiem jeździmy samochodami, a nie bolidami o napędzie rakietowym i spożywamy „normalne” jedzenie, a nie syntetyczne pigułki, które je zastępuje), jednak stopniowo widać w naszym życiu efekty komputeryzacji,
miniaturyzacji i digitalizacji. Dotyka to najpierw sfery komunikacji, powoli jednak
zaczyna być widoczne także w innych sferach życia. Najbardziej widoczne zmiany
można odnotować w sferze zachowań społecznych3.
Ostatnie kilkadziesiąt lat dla obserwatora, który stara się wytłumaczyć zjawiska społeczne na drodze poszukiwania dominant rozwojowych i głównych czynników postępujących przeobrażeń, jawi się w sposób szczególny jako epoka informacji (jednak nie informacji jako takiej, co raczej stale rosnących możliwości jej
przekazywania i przetwarzania)4. Dzieje się tak, ponieważ „techniki wytwarzania,
przetwarzania, przechowywania i przekazywania informacji stają się podstawowymi mechanizmami funkcjonowania współczesnego społeczeństwa. Coraz częściej
władza jest utożsamiona z dostępem bądź z kontrolą nad informacją. Dotyczy to
praktycznie wszystkich dziedzin życia”5. Trudno dziś wyobrazić sobie życie bez
prasy, radia i telewizji. Jeszcze trudniej bez Internetu, który – choć istnieje najkrócej – zmienia świat na naszych oczach. Pokolenie urodzone po 1983 r. określa
się mianem „cyfrowych tubylców”: jest to „najmłodsza generacja, dla której komputer i Internet to naturalne systemy społecznego komunikowania, budowania
3

4
5

Por. P. Gawrysiak, Cyfrowa rewolucja. Rozwój cywilizacji informacyjnej – wstęp, dokument elektroniczny (brak daty opubl.), [online] http://www.gawrysiak.org/cyfrowarewolucja/cyfrowarewolucja-wstep.pdf (dostęp 25 lutego 2012 r.). M. Saylor odnotowuje w historii ludzkości trzy rewolucje:
rolniczą, przemysłową i informacyjną. Każda z nich, jego zdaniem, powodowała zakłócenie w sferze społecznej, polityce i ekonomii. W rewolucji rolniczej przejście od nomadycznego stylu życia
do życia w bardziej trwałych, osiadłych skupiskach, spowodowało konieczność współpracy ekonomicznej. W rewolucji przemysłowej ludzie opuszczali farmy i przeprowadzali się do miast, co przyczyniło się do zmiany stosunków ekonomicznych, a pośrednio – do przemian ustroju politycznego
w stronę demokracji. Owo wspomniane zakłócenie jest również częścią rewolucji informacyjnej,
która się dokonuje – choć jest jeszcze nieco za wcześnie, by z całkowitą pewnością określić, jaką
postać przyjmie. Wydaje się, że decydującą rolę odegrają tu kwestie prywatności oraz tworzenie
różnego rodzaju sieci społecznościowych. Saylor jest ponadto przekonany, że kluczowym słowem
dla opisu skutków trzeciej rewolucji będzie „mobilność”. Por. M. Saylor, The Mobile Wave…,
dz. cyt., s. 16–18.
Por. J.R. Beniger, The Control Revolution: Technological and Economic Origins of the Information
Society, Harvard 1986, s. 8–13.
R. Kluszczyński, Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka multimediów, [online], http://
www.kubafr.nspace.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=113:ryszard-wkluszczyski-spoeczestwo-informacyjne-cyberkultura-sztuka-multimediow&catid=53:wartoprzeczyta&Itemid=79 (dostęp 17 listopada 2011 r.).
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tożsamości, zabawy i pracy”6. Zdaniem G. Smalla, „nazywamy ich cyfrowymi tubylcami, ponieważ żaden z nich nie zna świata, w którym nie byłoby komputerów,
24-godzinnych wiadomości, łatwo i wszędzie dostępnego Internetu oraz telefonów
komórkowych”7. Cyfrowym tubylcom przeciwstawia się cyfrowych imigrantów:
pokolenie, które nie ma (w odróżnieniu od cyfrowych tubylców) problemów ze
zrozumieniem długiego, linearnego tekstu w książce, ale język mediów cyfrowych
jest dla nich nowym językiem, którego muszą się (z różnym skutkiem) uczyć8.
Jak zauważają H. Seweryniak i K. Sitkowska, „na naszych oczach rodzi się
kultura medialna, której w próbach opisu filozoficzno-historycznego przyznaje
się niebywale ważne miejsce. Mówi się na przykład: o rewolucjach (rewolucja naukowo-techniczna, przemysłowa, komputerowa, informacyjna, cyfrowa), o erach
(era maszyn, komputerów, era cyfrowa), epokach (epoka obrazu), wiekach. Ich
skutkiem miałby być: „samotny tłum” (D. Riesman), „człowiek posthistoryczny”
(R. Seidenberg), „społeczeństwo postkapitalistyczne” (R. Dahrendorf), „globalna wioska” (M. McLuhan), „człowiek jednowymiarowy” (H. Marcuse), „społeczeństwo informacyjne” (T. Umesao), „społeczeństwo postmodernistyczne”
(A. Etzoni), „świat bez granic” (H. Brown). Żaden z tych terminów, nadmiernie
skoncentrowany na jednym obszarze lub zagadnieniu, nie oddaje jednak w pełni
charakteru dokonujących się w świecie przemian”9. Zawsze jednak wspólnym mia-

6

7

8

9

M. Wilkowski, Digital natives? Jaki jest społeczny potencjał cyfrowych tubylców?, „Historia i Media”
z 25 marca 2010 r., [online] http://historiaimedia.org/2010/03/25/digital-naives-jaki-jest-spolecznypotencjal-cyfrowych-tubylcow/ (dostęp 31 marca 2012 r.).
Cyt. za: M. Polak, Cyfrowi imigranci i tubylcy, czyli spróbujmy zintegrować dwa światy w polskiej
szkole, prezentacja multimedialna, [online] http://www.slideshare.net/edunews/cyfrowi-tubylcy-i-imigranci (dostęp 31 marca 2012 r.).
Por. tamże. E. Mistewicz zauważa: „Nasze pokolenie dostało do dyspozycji twórczość kilkudziesięciu milionów autorów tekstów, czasami bardzo aktywnych, coraz częściej uzupełniających swą
twórczość materiałami wideo i audio oraz zdjęciami. 350 milionów ludzi zostawia swoje informacje
na Facebooku, na serwisie Flickr znajduje się już 4 miliardy zdjęć, a na Twitterze ponad 6 miliardów wpisów. Każdej minuty na YouTube zamieszczane jest 10 godzin zapisów wideo. Przed rokiem
przecięła się krzywa czerpania wiedzy o otaczającym nas świecie z mediów klasycznych – szczególnie telewizji – i Internetu. Dla pokolenia od 17 do 34 lat to ekran komputera, a nie telewizora, jest
pierwszym ekranem. Za chwilę będzie to ekran tabletu, smartfona, komórki”. E. Mistewicz, Media
tradycyjne czeka tabletoizacja, „Rzeczpospolita” z 11 lutego 2010 r., [online] http://www.rp.pl/artykul/19423,432422_Media_tradycyjne_czeka_tabletoizacja_.html?p=1 (dostęp 31 marca 2012 r.).
Więcej na temat generacji cyfrowych tubylców zob. J. Palfrey, U. Gasser, Born Digital: Understanding the First Generation of Digital Natives, New York 2010; D. Tapscott, Grown Up Digital: How the
Net Generation Is Changing Your World, McGraw-Hill Professional 2009.
H. Seweryniak, K. Sitkowska, Współczesne konteksty kultury medialnej, Warszawa 2012, mps w posiadaniu autora, s. 6. Przytaczany tekst stanowi jeden z rozdziałów przygotowywanego aktualnie
do druku podręcznika pod roboczo sformułowanym tytułem „Media w duszpasterstwie”, którego
wydanie przez Wydawnictwo UKSW w Warszawie planowane jest na koniec 2012 r.
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nownikiem opisywanych zmian są media i ich rola w zmieniającym się gwałtownie
społeczeństwie.
Można powiedzieć, że współczesne społeczeństwo i ludzkie życie są tak silnie
zależne od mediów i nasycone udziałem mediów, iż można już mówić o społeczeństwie zmediatyzowanym10 (używa się też określeń „społeczeństwo informacyjne” lub „sieciowe”, choć nie są to do końca synonimy)11. Proces mediatyzacji
wpływa obecnie na niemal wszystkie dziedziny życia społecznego i kulturalnego.
Można obecnie mówić o „nasyceniu mediami” współczesnych wysoko rozwiniętych społeczeństw. Nowe media i technologie komunikacyjne są dosłownie
wszędzie12. Sama koncepcja mediatyzacji jawi się nam obecnie, jak chce F. Krotz,
jako kluczowa do zrozumienia zmian we współczesnym społeczeństwie i mediach.
Mediatyzacja jawi się jako historyczny, aktualnie trwający, długofalowy proces,
w którym coraz więcej mediów pojawia się i podlega instytucjonalizacji. Słowo
„mediatyzacja” opisuje proces, w którym komunikacja coraz bardziej odnosi się
do mediów i wykorzystuje media. W dłuższej perspektywie stają się one coraz bardziej istotne w społecznej konstrukcji codziennego życia, społeczeństwa i kultury
jako całości13. W społeczeństwie zmediatyzowanym kontakty międzyludzkie mają
charakter zapośredniczony, medialny. „Podobnie jak – wedle McLuhana – ryba
10

11
12
13

Koncepcja mediatyzacji jest ostatnio bardzo modna. Wśród głównych badaczy, rozwijających ją,
należy wymienić m.in. Johna B. Thompsona, który w 1995 r. używał słowa „mediazation” na opisanie procesów, dziś określanych mianem „mediatization”; ponadto nie bez znaczenia dla rozwoju
tej idei pozostawały prace J. Habermasa, R. Silverstone’a oraz J. Martin-Barbero. Współcześnie
teorię te rozwijają m.in. S. Hjarvard, F. Krotz, W. Schulz, A. Hepp, K. Lundby. Warto też odnotować istnienie tymczasowej grupy roboczej „Mediatization”, działającej przy ECREA – European
Communication Research and Education Association. Strona internetowa grupy dostepna jest pod
adresem http://www.mediatization.eu/, zaś na jej czele stoją wspomniani już A. Hepp i S. Hjarvard.
Więcej zob. S. Hjarvard, The Mediatization of Society. A Theory of the Media as Agents of Social and
Cultural Change, „Nordicom Review” 29 (2008), 2, s. 105–134; K. Lundby (ed.), Mediatization:
Concept, Changes, Consequences, Peter Lang 2009; A. Hepp, Cultures of Mediatization, Wiley 2012.
Nie oznacza to, że teoria mediatyzacji ma wyłącznie samych zwolenników – krytyczne ujęcie zob.
M. Ampuja, Theorizing Globalization: A Critique of the Mediatization of Social Theory, BRILL 2012.
Por. T. Goban-Klas, Media i medioznawstwo, w: E. Chudziński (red.), Słownik wiedzy o mediach,
Warszawa–Bielsko Biała 2007, s. 17.
Por. K. Lundby, Introduction: Mediatization as Key, w: K. Lundby (ed.), Mediatization: Concept,
Changes, Consequences, Peter Lang 2009, s. 1–2.
Por. F. Krotz, Mediatization: A Concept With Which to Grasp media and Societal Change, w:
K. Lundby (ed.), Mediatization: Concept, Changes, Consequences, Peter Lang 2009, s. 24. Krotz
zwraca też uwagę na różnicę między angielskimi wyrażeniami „mediated” i „mediatizated” (gra
słów nie do końca możliwa do oddania w języku polskim, gdzie słowo „mediated” jest tłumaczone
jako „zapośredniczony”, zaś „mediatized” jako „zmediatyzowany”. Zdaniem Krotza, komunikacja
zapośredniczona ma trzy główne odmiany, zależne od tego, z kim dana osoba się komunikuje:
zapośredniczona (mediated) komunikacja interpersonalna, komunikacja interaktywna oraz komunikacja masowa, rozumiana jako nadawanie i odbiór przekazów o ujednoliconej treści. Natomiast
w wypadku zmediatyzowanych form życia społecznego i kulturalnego mówimy przede wszystkim
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nie dostrzega wody, tak człowiek dzisiejszy nie zdaje sobie sprawy, w jakim stopniu zależy od immersji w środowisku medialnym”14. Media, które są współcześnie obecne w każdym obszarze ludzkiego życia, stają się jednocześnie nośnikiem
obecności człowieka w świecie. Niewątpliwie technologiczny postęp w dziedzinie
komunikacji, informatyki i rozwoju środków masowego przekazu, który dokonał
się w ostatniej dekadzie XX wieku, zmienił przestrzeń ludzkiego życia w wymiarze
tak indywidualnym, jak i społecznym, współtworząc przy tym struktury cywilizacji informacyjnej. Wszystkie (lub prawie wszystkie) procesy społeczne są uwarunkowane lub częściowo zdeterminowane przez komunikację medialną. Człowiek
coraz bardziej doświadcza świata i siebie samego, a także kształtuje siebie i świat
w kontekście mediów, przy pomocy mediów, przez media, w przestrzeni życiowej,
w której media są wszechobecne15. „Miejsce Face-to-Face zajmuje kontakt Interface-to-Interface”16.
Ponadto, w społeczeństwie zmediatyzowanym infrastruktura medialna jest
podstawą sieci i obiegów informacyjnych o różnej skali, a przemysł medialny stanowi istotny element gospodarki i zatrudnienia, zaś niemal wszystkie działania
ludzkie są wspomagane przez techniki medialno-informacyjne17. Media stają się
jednym z ważnych warunków możliwości urzeczywistniania się człowieka w społeczeństwie. Ich działaniu jest poddawany niemal każdy obszar ludzkiego życia. Media „stają się dla większości obszarów życia ludzkiego nie tylko kontyngencjalnymi
uwarunkowaniami, ale także w wielu przypadkach koniecznymi uwarunkowaniami”18. Prasa, która zwiastowała początek ery komunikowania masowego, była
jednokanałowa i jednomedialna, zwłaszcza w swych początkach, gdy posługiwała
się niemal wyłącznie typografią. Media współczesne są wielokanałowe. Operują
one słowem, pismem, muzyką, obrazem. Można przypuszczać, że rodzaj ludzki
już wkrótce wytworzy media, które będą także odwoływać się bezpośrednio do
zmysłów smaku, węchu i dotyku19.

14
15

16
17
18
19

o istotnym znaczeniu mediów w codziennym życiu, pracy i rozrywce, w relacjach społecznych, polityce, ekonomii etc. Por. tamże.
Por. T. Goban-Klas, Media i..., art. cyt., s. 18.
Por. M. Drożdż, Mediatyzacja życia – media masowe wobec procesów konwergencji, w: M. Niezgoda, M. Świątkiewicz-Mośna, A. Wagner, com.unikowanie się w zmieniającym się społeczeństwie,
Kraków 2010, s. 33. Zob. także podobnie: M. Laskowska, Wartości realne i wirtualne. Studium
aksjologicznoetyczne, w: A. Adamski, M. Laskowska (red.), Nowe media – zagrożenia i pułapki,
Poznań–Opole 2011, s. 21–33.
T. Goban-Klas, Cywilizacja medialna. Geneza, ewolucja, eksplozja, Warszawa 2005, s. 41.
Por. tenże, Media i medioznawstwo, art. cyt., s. 18.
M. Drożdż, Mediatyzacja życia – media masowe wobec…, art. cyt., s. 33.
Por. T. Goban-Klas, Pochwała medioznawstwa czyli renesans McLuhana, „Studia Medioznawcze”
2000, nr 1, s. 20. Pod koniec 2010 r. w Tokio zaprezentowano urządzenie o nazwie TagCandy. Ma ono
wygląd lizaka, a dzięki różnym częstotliwościom drgań jest w stanie (po włożeniu go do ust) trans-
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Ze względu jednak na szybkość i gwałtowność zachodzących zmian, należy tu
mówić bardziej o rewolucji, niż ewolucji. Wiąże się to również z radykalną zmianą
doświadczania i przeżywania czasu (natychmiastowość) i przestrzeni (globalizacja
i glokalizacja). Wzrasta znaczenie nowych technologii, mediów elektronicznych
i sektora usług. Odbija się również na relacjach społecznych oraz na zmianach
w mentalności ludzkiej, która staje się coraz bardziej pragmatystyczna i biotechnicystyczna. Towarzyszy temu przeobrażenie całego otoczenia człowieka – świata
jego wewnętrznych wartości i przekonań oraz relacji z innymi ludźmi. Bezpośrednie, trwałe i autentyczne relacje społeczne stają się bardziej płynne, interaktywne
i syntetyczne20. Wszechobecnym staje się zjawisko konwergencji, które odnosi się
nie tylko do świata techniki (ze szczególnym uwzględnieniem mediów), ale widoczne jest również na płaszczyźnie społecznej i ekonomicznej. Dokonująca się
w dzisiejszym świecie transformacja sfery komunikowania społecznego zasługuje
zatem w pełni na miano rewolucji, w etymologicznym sensie tego słowa: rewolucji, pojmowanej jako zmiana radykalna, gruntowna przemiana21, przy czym trzeba
podkreślić, że rewolucyjne zmiany w kulturze, rozumianej jako sposób komunikowania się, nie dotyczą tylko sfery technologicznej – należy je rozpatrywać także
w aspekcie społecznym22.
Zjawiska te należałoby dostrzec w szerszym kontekście. Pomocne do ich zrozumienia będzie – jak się wydaje – odwołanie się do pojęcia „mediamorfozy”. Stworzenie koncepcji mediamorfozy (które to słowo jest połączeniem wyrazów „media” i „metamorfoza”) przypisuje się Rogerowi Fidlerowi, który w opublikowanej
w 1997 r. publikacji „Mediamorphosis. Understanding New Media”23 zdefiniował

20
21

22

23

mitować smak. Zatem być może już wkrótce Internet stanie się także narzędziem przesyłania innym
naszych wrażeń smakowych… Por. S. Toto, TagCandy: Augmented Reality-Powered Candy Sucking
System, wpis na blogu „Techcrunch.com” z 1 grudnia 2010 r., [online] http://techcrunch.com/2010/12/
01/tagcandy-augmented-reality-powered-candy-sucking-system-video/ (dostęp 2 kwietnia 2012 r.);
Digitalizacja smaku, „F5” z 19 stycznia 2011 r., [online] http://www.xn--fpi-spa3g.pl/post/2011/01/19/
digitalizacja-smaku (dostęp 2 kwietnia 2012 r.).
Por. H. Seweryniak, K. Sitkowska, Współczesne konteksty…, art. cyt., s. 8–17.
T. Goban-Klas, P. Sienkiewicz, Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania, Kraków
1999, s. 99. Trzeba wszakże odnotować toczącą się dyskusję nad doprecyzowaniem, na ile ta zachodząca w sferze komunikowania społecznego zmiana jest rzeczywiście rewolucją (gwałtowną
zmianą), a na ile ma charakter przyrostowy. Por. B. Wessels, Inside the Digital Revolution: Policing
and Changing Communication With the Public, Aldershot–Burlington 2007, s. 1.
Por. T. Białobłocki, J. Moroz, Nowoczesne techniki informacji i komunikacji – ich rozwój i zastosowania, w: T. Białobłocki i in., Społeczeństwo inform@cyjne. Istota, rozwój, wyzwania, Warszawa
2006, s. 129.
R. Fidler, Mediamorphosis. Understanding Mew Media, Thousand Oaks–London–New Delhi 1997.
Jako ciekawostkę można jednak podać fakt, że terminu „mediamorphosis” używał już w latach 80.
XX w. austriacki muzyk Kurt Blaukopf – choć on używał go dla określenia globalnych zmian, jakie
zaszły w kulturze muzycznej pod wpływem mediów elektronicznych. Por. J. Lexmann, Audiovisual
Media and Music Culture, tł. B. Patočková, Frankfurt am Main 2009, s. 39.
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mediamorfozę jako „transformację mediów służących do komunikowania, wywołaną przede wszystkim skomplikowaną grą ludzkich potrzeb i oczekiwań, presji
politycznej, presji konkurencji oraz społecznych i technologicznych innowacji”24.
Kolejne mediamorfozy, zgodnie z jego teorią, bardzo mocno determinują rozwój
kultury. Fidler wyróżnił w historii ludzkości trzy wielkie mediamorfozy, ukształtowane przez trzy języki: mówiony, pisany i cyfrowy. Wyróżnił też trzy etapy w rozwoju komunikacji: epokę przewodową (telegraf, telefon), bezprzewodową (radio,
film, telewizja), wreszcie trwającą do dziś epokę multimedialnej sieci globalnej.
Fidler dowodzi, że wszystkie media i praktyki komunikacyjne są elementami jednego systemu. Nie rozpatruje mediów każdego z osobna, lecz widzi je jako system
przenikających się, wchodzących w różne relacje i wykazujących wiele wspólnych
cech części. Zauważa, że nowe media nie pojawiają się spontanicznie i „znikąd”
– lecz są wynikiem metamorfozy wcześniejszych mediów. Gdy pojawiają się nowe
formy mediów, dawne nie giną, lecz ewoluują i dostosowują się do nowych realiów. Jedną z podstaw procesu mediamorfozy jest konwergencja, rozumiana jako
zbieżność, przenikanie różnych mediów i form komunikacji; oprócz niej do podstawowych reguł mediamorfozy można zaliczyć współrozwój (coevolution) oraz
złożoność (complexity)25. Jako sześć głównych cech procesu mediamorfozy Fidler
wymienia: współewolucję i współistnienie (coevolution and coexistence), metamorfozę (metamorphosis), propagację cech dominujących (propagation of dominant
traits), przetrwanie (survival), możliwości i potrzeby (opportunity and need) oraz
opóźnione przyjęcie (delayed adoption) – czyli czas, potrzebny na wejście nowej
technologii do powszechnego użytku26.
W podobnym duchu wypowiada się również prof. Maryla Hopfinger, której
zdaniem współcześnie mamy do czynienia z drugą w historii kultury rekonfiguracją całej komunikacji społecznej (i do tego właśnie określenia odwołuje się podtytuł niniejszej pracy). Pierwszą było przekształcenie kultury opartej na oralności
w kulturę posługującą się pismem; miało to miejsce w starożytności, a druga faza
tejże rekonfiguracji – po wynalezieniu druku w Europie27. Było to przejście od
komunikacji osadzonej w przestrzeni i czasie do komunikacji obejmującej większe
odcinki przestrzeni i czasu. Powstanie pisma odegrało w tym względzie najważniejszą rolę – umożliwiło bowiem pokonanie ograniczeń tak przestrzennych, jak
i czasowych28.
24
25
26
27
28

T. Miczka, Raport o stanie kultury filmowej w województwie śląskim, Katowice 2010, s. 2.
Por. tamże, s. 2–3.
Por. R. Fidler, Mediamorphosis…, dz. cyt., s. 29.
Por. M. Hopfinger, Rekonfiguracja komunikacji społecznej, w: K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman,
Internetowe gatunki dziennikarskie, Warszawa 2010, s. 11.
Por. J. van Dijk, Społeczne aspekty nowych mediów, tł. J. Konieczny, Warszawa 2010, s. 14.
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Obecnie jesteśmy świadkami drugiej rekonfiguracji, mającej swe korzenie
w XIX stuleciu, kiedy to wynalezienie fotografii, fonografu i filmu, a w następnych latach radia i telewizji, doprowadziło do przeobrażania komunikacji opartej
na piśmie i druku w dobitnie odmienną analogową komunikację audiowizualną,
która polegała na nobilitacji obrazu, dowartościowaniu niewerbalnych wymiarów
porozumiewania się i ukształtowania zupełnie nowych znaków, które różnią się
od abstrakcyjnego i arbitralnego charakteru pisma – są analogowe i umotywowane. Ta nowa artykulacja przekształca nasze doświadczanie świata. Działa na rzecz
percepcji audiowizualnej, dzięki której uczestnik współczesności mógł po raz
pierwszy zobaczyć siebie w utrwalonych kadrach i sekwencjach, a przez to zyskał
dystans do własnego wizerunku. Ten nowy rodzaj przekazów poszerzył repertuar
form komunikacji pośredniej, zmienił naszą percepcję, zwiększył skalę i rodzaj
doznawanych wrażeń, przeobraził nasze rozumienie świata29. Obserwujemy przejście od języka werbalnego, opartego na słowie, do języka ikonicznego, opartego na
obrazie30. Ta rewolucja komunikacyjna ma charakter przede wszystkim strukturalny: zwiastuje koniec podziału na media osadzone w konkretnym czasie lub przestrzeni oraz media pozwalające na komunikację na dużych dystansach czasowych
i przestrzennych. Właściwości nowych mediów strukturalnie wynikają z połączenia
zastosowań offline i online31.
Analogowa faza audiowizualności jest, zdaniem prof. Hopfinger, wstępną fazą
drugiej rekonfiguracji komunikacji społecznej. Faza druga – to faza digitalna,
w której techniki cyfrowe tworzą fundament do przekodowania wszystkich dotąd znanych sposobów i form komunikacji. Następuje – według słów Nicholasa
Negroponte – przejście od transportu atomów do przesyłania bitów32. Poprzez
procesy digitalizacji, każdy przekaz, niezależnie od swojej materii semiotycznej,
może uzyskać postać cyfrową. Wywołane tym zmiany określane są mianem hybrydyzacji (choć mogą być również uznane za jeden z przejawów bądź poziomów
konwergencji mediów). Hybrydyzacji na wielu poziomach sprzyja sieć (nie tylko
Internet, lecz również sieci telefonii mobilnej i inne sieci, tworzące razem wir29
30
31

32

Por. M. Hopfinger, Rekonfiguracja komunikacji…, art. cyt., s. 11–17.
Por. T. Zasępa, Communication in Information Society, w: T. Zasępa et al., Media, Man and Society
in the Process of Globalization, Verlag – Germany 2011, s. 117.
Por. J. van Dijk, Społeczne aspekty…, dz. cyt., s. 14. Jak zauważa Gevisa La Rocca, owo przejście od alfabetu do sieci Web wywiera swój wpływ także na nasze pojmowanie czasu, przestrzeni i myśli – więcej zob. G. La Rocca, From the Alphabet to the Web How Time, Space, and
Thought Have Changed, „Sage Open” 2012, nr 4, [online] http://sgo.sagepub.com/content/early/2012/03/29/2158244012441940.full (dostęp 14 kwietnia 2012 r.). Zob. także: P. Tsatsou, Reconceptualising ‘Time’ And ‘Space’ In The Era Of Electronic Media And Communications, „Platform.
Journal of Media and Communication” 2009, vol. 1, [online] http://journals.culture-communication.unimelb.edu.au/platform/v1_tsatsou.html (dostęp 14 kwietnia 2012 r.).
Por. T. Goban-Klas, P. Sienkiewicz, Społeczeństwo informacyjne…, dz. cyt., s. 32.
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tualną przestrzeń komunikacyjną i kształtujące w nowy sposób składniki sytuacji
komunikacyjnej). Poza multimedialnością do głosu dochodzi interaktywność. Hipertekst otwiera przekaz na wielorakie przekształcenia, budowanie zmiennych
kontekstów, stałą zmianę zasobów informacyjnych i treściowych. Digitalna faza rekonfiguracji audiowizualnej błyskawicznie pokonuje przestrzeń i czas. Wzmacnia
pośredni charakter form komunikowania, a zarazem niezwykle je intensyfikuje.
Digitalizacja jest dla obecnej zmiany komunikacyjnej tym, czym alfabet fonetyczny był dla przekształcenia oralności w kulturę pisma i druku33. Komputer przestaje być tylko narzędziem dokonującym skomplikowanych obliczeń i służącym
do edycji tekstu, lecz „staje się także procesorem plików audialnych, obrazowych
i audiowizualnych. Digitalny wspólny mianownik pozwala na zapis w nowym systemie tekstów wszelkiego rodzaju. Obejmuje cały repertuar społecznej komunikacji,
pełne spektrum naszych doświadczeń. Na tym polega rewolucyjność tej innowacji,
która wyzwala daleko idące następstwa i ma zasadnicze znaczenie dla dokonującej
się współcześnie rekonfiguracji”34.
Przedstawione wyżej problemy są niezwykle palące i aktualne, stąd też należy
zauważyć wielość inicjatyw badawczych i opracowań, nawiązujących do wymienionych tematów. Oprócz publikacji wcześniej przywołanych autorów, na pewno należy zauważyć prace ks. prof. T. Zasępy35, które z całą pewnością wykraczają poza
polskie środowisko naukowe. Na polskim rynku zakresowo najbliższe niniejszej
pracy będą pozycje, autorstwa prof. T. Gobana-Klasa36, prof. K. Krzysztofka37,
K. Jakubowicza38 czy Z. Bauera39; częściowo również prof. W. Gogołka i (odnoszące się do wąskiego wycinka radia) prace S. Jędrzejewskiego40 oraz analizujące
33

34
35
36

37
38
39

40

Por. M. Hopfinger, Rekonfiguracja komunikacji…, art. cyt., s. 18–19. Trzeba wszakże pamiętać
o niebezpieczeństwach, które digitalizacja, oprócz dobrodziejstw, niesie ze sobą dla kultury. Szczególnie znaczące wydają się tu przestrogi J. Baudrillarda, który mówi m.in. o precesji symulakrów,
śmierci rzeczywistości i kresie realności. Syntetyczne ujęcie tez Baudrillarda w tej materii zob.:
K. Machtyl, Digitalizacja kultury. Jeana Baudrillarda diagnoza współczesności, „Kultura i Historia” 2012, nr 21, [online] http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/3336 (dostęp 9 marca
2012 r.).
Por. M. Hopfinger, Rekonfiguracja komunikacji…, art. cyt., s. 17–18.
Patrz bibliografia.
Ciekawą i cenną inicjatywą było wydanie pism prof. Gobana-Klasa w formie monografii. Por.
T. Goban-Klas, Wartki nurt mediów. Ku nowym formom społecznego życia informacji, Kraków 2011.
Więcej pozycji tegoż autora – patrz bibliografia.
Patrz bibliografia.
Na uwagę zasługuje zwłaszcza jego najnowsza pozycja: K. Jakubowicz, Nowa ekologia mediów.
Konwergencja a metamorfoza, Warszawa 2011.
Z. Bauer, Dziennikarstwo wobec nowych mediów. Historia, teoria, praktyka, Kraków 2009. Pozycja
ta nawiązuje do podejmowanych w niniejszej monografii zagadnień, ujmuje je jednak bardziej
w kontekście wpływu zmian w mediach na dziennikarstwo.
Patrz bibliografia.
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zagadnienia związane z telewizją prace prof. W. Godzica. Tematyką konwergencji
mediów zajmuje się K. Kopecka-Piech41. W obszarze etycznej refleksji nad techniką należy zwrócić uwagę m.in. na publikacje prof. A. Kiepasa i W. Bobera. Dużą
liczbę artykułów o nachyleniu socjologicznym na temat nowych mediów, Internetu,
mediów społecznościowych opublikowała M. Szpunar. Jeśli idzie o prognozowanie przyszłości nowych mediów – ciekawe, choć nieraz kontrowersyjne tezy wyraża
E. Mistewicz. Wśród autorów zagranicznych, nie sposób pominąć idei M. Castellsa, L. Manovicha, N. Negropontego, H. Jenkinsa, P. Levinsona, C.A. Scolariego,
S. Turkle, M. Saylora i wielu, wielu innych.
Mimo wielości literatury, należy odnotować pozycji, która ujmowałaby wspomniane zjawiska w sposób całościowy i interdyscyplinarny, uwzględniając najbardziej aktualne konteksty przemian, a przy tym byłaby świadectwem i zapisem
pewnego etapu obecnie dokonującej się rekonfiguracji komunikacji społecznej.
W zamyśle tę lukę ma wypełnić niniejsza monografia. Jej celem jest podjęcie
wszechstronnej, wieloaspektowej refleksji nad przemianami w komunikacji masowej i indywidualnej oraz stworzenie syntezy, ukazującej całokształt przemian
w funkcjonowaniu mediów pod wpływem cyfrowej rewolucji technologicznej
i wypływających stąd implikacji dla życia człowieka jako jednostki i całych społeczeństw. Autor poszukuje odpowiedzi na następujące pytania: W jaki sposób
zmienia się funkcjonowanie mediów pod wpływem cyfrowej rewolucji technologicznej? Jak rozwój Internetu wpływa na przemiany mediów, a przez to zmienia
człowieka, społeczeństwo, świat? Czy rzeczywiście i w jakim stopniu jesteśmy
świadkami dokonującej się w zawrotnym tempie cyfrowej rekonfiguracji komunikacji społecznej? Jaka jest przyszłość mediów w obliczu digitalizacji i związanych
z nią przemian społecznych? Na ile techniczne wynalazki są tylko ciekawymi gadżetami, a na ile rzeczywiście zmieniają nasze życie, mentalność i pojmowanie
świata?
Codzienna obserwacja doniesień medialnych i życia codziennego pozwala na
postawienie tezy, że jesteśmy obecnie świadkami fundamentalnych zmian, dokonujących się w sposobie komunikowania międzyludzkiego. Są one wynikiem digitalizacji, miniaturyzacji, dynamicznego rozwoju sieci Internet i związanych z nią
usług, a także innych sieci komunikacyjnych. Jednak wydaje się zasadnym stwierdzenie, że sfera przemian nie dotyka wyłącznie sfery ludzkiej komunikacji, ale ma
wpływ na nasze postrzeganie świata, zachowania, postawy, zwyczaje konsumenckie, a w dalszej kolejności przekłada się na ekonomię, rozrywkę, politykę i inne
41

Za sztandarową pozycję tej autorki (poza licznymi artykułami) należy chyba uznać wydaną w języku angielskim monografię, poświęconą strategiom konwergencyjnym polskich nadawców medialnych. Por. K. Kopecka-Piech, Media Convergence Strategies. Polish Examples, Wrocław 2012. Zob.
także bibliografia niniejszej pracy.
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sfery życia, które podlegają procesom wielopłaszczyznowej i wieloaspektowej konwergencji. Jeśli chodzi o aspekt techniczny urządzeń, służących do komunikowania
się, to wyraźnie stają się coraz bardziej mobilne i multifunkcjonalne. Przestają być
wyłącznie odbiornikami komunikatów medialnych, lecz także umożliwiają bardzo
proste ich tworzenie i udostępnianie. To oznacza, że odbiorca mediów staje się
jednocześnie nadawcą, konsument – prosumentem. W zawrotnym tempie narasta
przenikanie świata wirtualnego i realnego. Choć jest to proces, toczący się od dłuższego czasu, to zwłaszcza w ostatnich latach uległ on znaczącemu przyspieszeniu.
Aby jednak doprowadzić do syntetycznego ujęcia opisywanych zjawisk i procesów,
które pozwoli zrozumieć ich naturę i głębsze mechanizmy oraz udzieli odpowiedzi na
pytanie o prawdziwość postawionych hipotez (lub ich bezzasadność), konieczna jest
wpierw gruntowna analiza. Stąd też metodę pracy należy określić jako analityczno-syntetyczną. Przedmiotem analizy są w pierwszym rzędzie oficjalne dokumenty (urzędowe dokumenty różnych instytucji, akty prawne etc.), dalej opracowania naukowe
(artykuły i monografie) i artykuły prasowe, ze szczególnym uwzględnieniem prasy
branżowej z dziedziny mediów (np. miesięcznik „Press”). Autor uznał przy tym za
celowe oddzielenie źródeł drukowanych od internetowych; znaczną część bibliografii
stanowią właśnie zaczerpnięte z Internetu informacje, artykuły z internetowych wydań
opiniotwórczych dzienników, wpisy na blogach, a czasem nawet polemiki na forach.
Wszystkie te źródła przynoszą jakieś cząstki prawdy o dokonujących się przemianach.
Autor podjął się próby ich dogłębnej analizy, a następnie stworzenia spójnego obrazu
i próby prognozowania dalszych kierunków zachodzących przemian.
Bijąc się w piersi, autor przyznaje się także do cytowania tu i ówdzie Wikipedii,
która (skądinąd słusznie) nie cieszy się najlepszą opinią jako wiarygodne źródło
naukowe. Decyzja ta jednak jest usprawiedliwiona – zdaniem autora – dwoma
czynnikami: po pierwsze, w niektórych miejscach to właśnie Wikipedia podawała
potrzebne informacje w najbardziej syntetycznej i klarownej formie. Po drugie,
aby uniknąć wprowadzenia w błąd przez ewentualną nierzetelność autora hasła,
wszystkie informacje zawarte w przytaczanych fragmentach były skrupulatnie weryfikowane w innych źródłach; tam, gdzie weryfikacja wypadła na niekorzyść Wikipedii, przeprowadzono stosowną krytykę.
Naukowa refleksja nad opisanymi wyżej zjawiskami napotyka jednak na pewne
trudności. Analityczna warstwa niniejszej pracy jest próbą zarejestrowania – na
kształt reporterskiego zdjęcia – mediów w momencie wielkiej migracji, która dokonuje się na naszych oczach: migracji ze świata analogowego w świat cyfrowy.
Jednak namalowanie panoramy mediów podczas tej podróży nie jest zadaniem
łatwym – przede wszystkim dlatego, że obszar badań jest bardzo szeroki. Panorama w zamyśle ma ukazywać pewną całość. Jednak nie wszystkie jej elementy mogą
być namalowane z jednakową precyzją i ostrością. Elementy pierwszoplanowe od-
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tworzone są bardziej starannie, zaś te, które znajdują się na dalszym planie lub
w tle – czasem ledwie zasygnalizowane w formie szkicu. Po drugie, owa migracja
nie ma w sobie nic ze zorganizowanego przemarszu kolumny wojska podczas defilady. Jeśli już szukać komunikacyjnych porównań, jest to raczej kolarski peleton,
w którym uczestnicy nieustannie przemieszczają się, próbując zająć jak najlepsze
miejsca przed metą. To niewątpliwie utrudnia ogarnięcie całości. Kolejną trudnością jest – jak już słusznie zauważył R. Filas (i co widzi każda osoba interesująca się
zmianami na rynkach medialnych) – wielka dynamika zmian, zachodząca zarówno
na rynku polskim, jak i światowych rynkach medialnych, powodująca u osób opisujących zachodzące na nich zjawiska wrażenie „gonitwy za niedoścignionym”42.
Kolejna trudność wynika z faktu, że procesy konwergencji powodują, iż podział
na tradycyjne media – prasę, radio, telewizję – coraz bardziej zanika i staje się coraz mniej aktualny. Można odnieść wrażenie, że współczesny świat mediów przypomina porządnie zmieszaną miksturę, w której trudno wyodrębnić jej składniki.
Dodatkowo pewną komplikacją sytuacji badawczej jest próba ukazania obrazu
świata mediów jako zjawiska globalnego, przy jednoczesnym usytuowaniu na tym
tle procesów charakterystycznych dla Polski (autor jednak świadomie rezygnuje ze
zbyt szczegółowego opisywania sytuacji w Polsce, gdyż, jego zdaniem, jest ona na
tyle specyficzna, że zaburzałoby to nieco tok pracy oraz utrudniało uchwycenie całościowego, w skali globalnej, obrazu dokonujących się przemian). W pracy autor
odwołuje się nie tylko do doświadczeń polskich, lecz stara się ujmować omawiane
zjawiska w skali bardziej globalnej, nawiązując do sytuacji i działań także w innych
krajach, zwłaszcza USA i krajów europejskich (m.in. Wielkiej Brytanii, Słowacji
i innych). Również świadomą decyzją autora była redukcja do niezbędnego minimum tła historycznego i kontekstów opisywanych przemian.
Z celu, założeń, wieloaspektowości oraz mnogości źródeł pracy wynika jej interdyscyplinarność. Wydaje się, że niniejszej monografii zakresowo najbliżej do nowo powołanej w Polsce w 2011 r. dyscypliny naukowej „nauki o mediach” (media studies)43,
choć mogłaby ona odnaleźć się również w dyscyplinie nauk o poznaniu i komunika42

43

Por. R. Filas, Dwadzieścia lat przemian polskich mediów w ujęciu periodycznym, „Zeszyty Prasoznawcze” 2010(LIII), nr 3–4(203–204), s. 28. W trakcie pisania niniejszej pracy sytuacja w niektórych opisywanych obszarach zmieniała się dość dynamicznie, co powodowało konieczność śledzenia na bieżąco zachodzących zjawisk i tendencji oraz wracania po kilka razy do tego samego
tematu.
Por. E. Kulczycki, Będzie można zrobić doktorat z „nauki o mediach”. Nowa dyscyplina naukowa,
wpis na blogu „Warsztat badacza komunikacji” z 29 sierpnia 2011 r., [online] http://ekulczycki.
pl/teoria_komunikacji/bedzie-mozna-zrobic-doktorat-z-nauki-o-mediach-nowa-dyscyplinanaukowa/ (dostęp 7 lipca 2012 r.). Więcej na temat nowej dyscypliny naukowej zob. T. Goban-Klas,
Emergencja nowej dyscypliny: nauki o mediach i komunikacji społecznej, dokument elektroniczny
na stronach Katedry Komunikowania i Mediów Społecznych UJ (brak daty opubl.), [online] http://
usgoban.w.interia.pl/files/emergencjanaukiomediach.pdf (dostęp 7 lipca 2012 r.); tenże, Nauki
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cji społecznej44 oraz nauk o polityce (w obrębie tej ostatniej dyscypliny dotychczas
chętnie umieszczano medioznawstwo, jako część badań nad opinią publiczną, której
media stanowią ważny element, jednocześnie wyrażając ją i kształtując)45.
Według podziału, zaproponowanego przez polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dyscyplina „nauki o mediach” mieści się w obszarze i dziedzinie
nauk społecznych. Jednak, mimo tego przypisania, nauki o mediach tak naprawdę
leżą gdzieś na styku trzech obszarów nauk: społecznych, humanistycznych i technicznych i trudno arbitralnie przyporządkować je wyłącznie do jednego z nich.
Jest to zatem dyscyplina eklektyczna i interdyscyplinarna. Łączy ona w sobie wiele aspektów różnych dziedzin nauki – tak w swoim przedmiotowym, jak i podmiotowym charakterze. Korzysta bowiem z metod i narzędzi innych dyscyplin
naukowych, zwłaszcza socjologii, kulturoznawstwa, ale także ekonomii, filozofii,
antropologii, politologii (choć ma – jak słusznie zauważa prof. Goban-Klas – również własne metody badawcze oraz osiągnięcia teoretyczne i metodologiczne46).
Swoje oddziaływanie na nauki o mediach zwiększa niewątpliwie również obszar
sztuki. Proporcjonalnie do postępującej technicyzacji i komputeryzacji świata rośnie wpływ, jaki na nauki o mediach wywiera obszar nauk technicznych, zwłaszcza
takie dyscypliny, jak informatyka, cybernetyka, elektronika, elektrotechnika, tele-

44

45

46

o mediach i komunikacji społecznej jako nowa dyscyplina nauk humanistycznych, „Studia Medioznawcze” 2008, nr 2(33).
Uprawnienia do nadawania tytułów naukowych z tej dyscypliny często w Polsce mają wydziały
filozoficzne, co sugerowałoby jej umiejscowienie na styku filozofii oraz wiedzy o mediach, polityce
i kulturze. Potwierdza to także wykaz 11 subdyscyplin nauk o poznaniu i komunikacji społecznej, zamieszczony na stronach internetowych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Są to: cyberkultura,
edukacja medialna, epistemologia społeczna, kognitywistyka, kognitywna teoria kultury, komunikacja intra- i interkulturowa, komunikacja polityczna, komunikacja społeczna, medioznawstwo,
retoryka, pragmatyka i teoria argumentacji, teoria poznania. Por. Egzamin doktorski – dyscyplina
podstawowa: nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, informacja na stronach DSW we Wrocławiu (brak daty opubl.), [online] http://www.dladoktoranta.dsw.edu.pl/doktorat-z-nauk-o-poznaniu-i-komunikacji/przewody-doktorskie-wnsid/przewody-doktorskie-wnsid-egzamin-doktorski/
egzamin-doktorski-dyscyplina-podstawowa-nauki-o-poznaniu-i-komunikacji-spolecznej/ (dostęp
10 września 2012 r.). O narodzinach tej dyscypliny szerzej zob. T. Goban-Klas, Emergencja…,
art. cyt., s. 4. Tam również o niewystarczalności założeń i zakresu tej dyscypliny w badaniach nad
współczesnymi środkami społecznego przekazu. Z kolei procesem konstytuowania komunikacji
(bez przymiotnika „społeczna”) jako dyscypliny naukowej zajął się ostatnio w Polsce E. Kulczycki
z UAM w Poznaniu. Por. E. Kulczycki, Teoretyzowanie komunikacji, Poznań 2012.
Studia nad opinią publiczną znalazły się wśród głównych zagadnień, będących przedmiotem zainteresowania politologii, w ustaleniach, będących wynikiem spotkania ekspertów w tej dziedzinie,
które odbyło się w 1948 r. w Paryżu pod egidą UNESCO. Por. History – Prologue: Political Science,
a Postwar Product (1947–1949), strony internetowe IPSA i AISP (brak daty opubl.), [online] http://
www.ipsa.org/history/prologue (dostęp 10 września 2012 r.); A. Brodersen, Social Scientists Study
International Tensions, „Unesco Courier” 1948, vol. 1, no. 1, s. 7, [online] http://unesdoc.unesco.
org/images/0007/000736/073649eo.pdf (dostęp 10 września 2012 r.).
Por. T. Goban-Klas, Emergencja…, art. cyt., s. 3.
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komunikacja47. Swój akces do grona nauk o mediach zgłasza także usilnie teologia
mediów48. Z tego względu „medioznawstwo jawi się obecnie jako nauka rozdroży,
pogranicza, skrzyżowania różnych perspektyw teoretycznych i badawczych, których korzenie sięgają wielu okrzepłych dyscyplin naukowych”49.
Na ile to było konieczne dla zrozumienia pewnego kontekstu zachodzących
przemian, w pracy poruszono również aspekty techniczne urządzeń i rozwiązań.
W sytuacji, gdy media i cała sfera ludzkiego życia podlegają procesom konwergencji i stają się jednym gigantycznym metamedium, którego podstawą funkcjonowania jest Internet i inne sieci, powstaje pytanie o strukturę wywodu i analizy. Monografia naukowa (a do tego miana pretenduje niniejsza praca) zdecydowanie nie
powinna pod względem kompozycji przypominać powieści Jamesa Joyce’a. Konieczna jest jakaś systematyka, przyjęcie pewnego klucza. Stąd też podział na rozdziały,
zasadniczo nawiązujący do podziału na media tradycyjne – prasę, radio i telewizję
oraz Internet (który jednak nie do końca można potraktować jako osobne medium
obok wyżej wymienionych, gdyż jest on raczej metamedium, hipermedium lub środowiskiem medialnym – w literaturze spotyka się różne określenia). Stąd też – mimo iż
chronologicznie jest znacznie młodszy niż prasa, radio i telewizja, zostanie omówiony
jako pierwszy. Media konwergują, mieszają się ze sobą, ale wspólnym mianownikiem
tych procesów jest właśnie Internet oraz procesy konwergencji (którym poświęcono
osobny rozdział) i cyfryzacji. Taki podział, zdaniem autora, podkreśla również charakter pracy, która jest jednoczesnym spojrzeniem w przeszłość, na dotychczasowe
procesy ewolucji kultury medialnej; na teraźniejszość – dynamiczną, podlegającą nieustannym przemianom, zmienną i każdego dnia inną oraz w przyszłość: aby przewidzieć, dokąd – w dalszej perspektywie – doprowadzą nas zmiany, których jesteśmy
świadkami.
Niniejsza monografia składa się zatem z sześciu rozdziałów. Pierwszy poświęcony jest szeroko pojmowanym aspektom funkcjonowania Internetu, zarówno pod
kątem jego historii i przemian, jak i kontrolujących go instytucji. Nie sposób było
również pominąć kwestii obowiązywania prawa w Internecie, w tym również – jak47
48

49

Por. M. Jabłonowski, T. Gackowski, Tożsamość nauk o mediach. Obszary, perspektywy, postulaty,
„Studia Medioznawcze” 2012, nr 2(49), s. 17–19.
Szerokie uzasadnienie tej tezy zob. A. Lewek, Podstawy edukacji medialnej i dziennikarskiej, Warszawa 2003, s. 51–55; H. Seweryniak, Teologie na „progu domu”, „Kultura – Media – Teologia”
2010, nr 1, s. 9–22.
Tamże, s. 17. Dokładną analizę założeń, metod badawczych, teorii i specjalności nowej dyscypliny
zob. [Dokument elektroniczny z prac zespołu na stronach CK] (brak daty opubl.), [online] http://
www.ck.gov.pl/images/PDF/praca_zespolu.pdf (dostęp 10 września 2012 r.). Zob. także: T. Goban-Klas, Nauki o mediach – baza czy nadbudowa nowych teorii nauk społecznych?, referat podczas
22. Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego „Człowiek – Media – Edukacja”, Kraków, 28–29
września 2012 r., [online] http://www.up.krakow.pl/ktime/symp2012/referaty_2012_10/goban.pdf
(dostęp 11 października 2012 r.).
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że aktualnej! – sprawy ACTA. Poruszono także – rzadko przywoływaną – sprawę
archiwizacji zasobów Internetu.
Rozdział drugi poświęcony jest z kolei analizie cech komunikacji internetowej
i relacjom Internetu w odniesieniu do tradycyjnych mediów (prasy, radia i telewizji). Następnie podjęto tematykę zjawisk takich jak Web 2.0, nowe media i media
społecznościowe, a także kwestię ich wpływu na kształt dziennikarstwa. Nie zabrakło także poszukiwania odpowiedzi na pytania o przyszłość Internetu i mediów
społecznościowych. Rozdział kończy się refleksją etyczno-aksjologiczno-moralną
nad techniką i zjawiskiem postępu technicznego.
Rozdział trzeci w całości poświęcono refleksji nad różnymi płaszczyznami
i wymiarami zjawiska konwergencji, z jednoczesnym nawiązaniem do tematyki
społeczeństwa informacyjnego i globalizacji. Kolejne trzy rozdziały poświęcone
są funkcjonowaniu tradycyjnych mediów (prasy, radia i telewizji) w świecie analogowym i cyfrowym oraz obserwacji zmian i konsekwencji, jakie wynikają dla tychże
mediów z przejścia w nowe, cyfrowe środowisko. Podjęto także próbę odgadnięcia,
jak będzie wyglądać ich funkcjonowanie w przyszłości, przy czym prasie w całości
poświęcono rozdział czwarty, zaś rozdziały piąty i szósty – radiu i telewizji. Ze
względu na pewne cechy wspólne radiofonii i telewizji oba te media są omawiane łącznie: w rozdziale piątym możemy przyjrzeć się historii ich powstania oraz
ewolucji i funkcjonowaniu w świecie analogowym, zaś rozdział szósty omawia ich
funkcjonowanie w środowisku cyfrowym.
Cyfrowa rewolucja trwa. Kultura medialna i kształt otaczającego nas świata
zmienia się każdego dnia. Oby niniejsza praca mogła stać się obecnie przyczynkiem i okazją do refleksji nad kierunkiem zachodzących zmian, a w przyszłości
– świadectwem pytań, wątpliwości i przewidywań, które towarzyszyły nam w roku
2012.
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nternet zazwyczaj definiuje się jako „globalną sieć komputerową, opartą na
protokole komunikacyjnym TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Jest największą siecią komputerową na świecie, złożoną z ogromnej
ilości mniejszych, umożliwiających przesyłanie w niewyobrażalnie szybkim tempie
niezwykle dużej ilości informacji”1. Definicja bardziej precyzyjna zwraca uwagę,
że Internet to rozbudowany układ światowych sieci komputerowych, który nie posiada uporządkowanej ani hierarchicznej struktury, organu zarządzającego (każda
z sieci jest administrowana oddzielnie) oraz formalnego właściciela (są właściciele
podsieci, części sieci). Charakterystyczne cechy Internetu to rozproszenie i brak
wyróżnionego punktu centralnego. Nie można jednak sprowadzić Internetu tylko do globalnej sieci komputerowej. Równoprawny w jego określeniu jest także
aspekt społeczny (czyli rozumienie Internetu jako społeczności, która tworzy i rozwija wzmiankowane wyżej sieci) oraz aspekt informacyjny, praktyczny (Internet
jako zbiór zasobów, do których można dotrzeć przy pomocy sieci)2.
Choć Internet nie do końca jest medium masowym w tradycyjnym rozumieniu,
a raczej metamedium (o czym autor powie więcej w dalszej części niniejszej monografii), to jednak w rozważaniach nad nim i jego naturą, rolą, oddziaływaniem
etc. możemy odwołać się do słynnej tetrady McLuhana, czyli czterech pytań, które
można zadać w odniesieniu do każdego medium: Co dane medium wzmacnia i doskonali? Co zastępuje lub spycha na dalszy plan? Co wydobywa z przeszłości (coś,
co uprzednio zostało zepchnięte z piedestału)? Oraz: w co się przeobraża dane
medium, gdy osiągnie szczyty swoich możliwości?3 W ujęciu pozytywnym, „dwa
1
2

3

A. Zwoliński, Obraz w relacjach społecznych, Kraków 2003, s. 421.
Por. A. Adamski, Internet a polskie prawo prasowe – stan obecny i propozycje zmian, „Kultura
i Historia” 2010, nr 17, [online] http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/1686 (dostęp
13 lutego 2012 r.).
Por. T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, wyd. 2, Warszawa 2009, s. 304. Idea „tetrady efektów mediów” została opublikowana pośmiertnie przez Erica McLuhana – syna sławnego badacza mediów (M. McLuhan, E. McLuhan, Laws of
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pierwsze prawa mediów wyrażają pogląd, że każdy wytwór człowieka wzmacnia
jego zdolności, bądź przyspiesza pewne procesy (1), inne zaś eliminuje lub uznaje za przestarzałe (2). Trzecie prawo związane jest z „przywracaniem do życia”:
dzięki nowym wytworom zjawisko, uchodzące za przestarzałe, znów zyskuje na
znaczeniu. Czwarte prawo mediów powiada, że w szczytowym momencie rozwoju
rozpoczyna się proces odwrotny, zaś do głosu dochodzą czynniki przeciwstawne,
a więc wraz z osiągnięciem wartości krytycznej każde zjawisko przekształca się
w swe przeciwieństwo. Innymi słowy, dotarcie do granic możliwego rozwoju, zapoczątkowuje odwrotny proces degradacji”4. Graficznie przedstawia się owe prawa
przy pomocy diagramu podzielonego na cztery części, z których każda ma swoją
nazwę: wzmocnienie (ang. Enhancement), zanikanie (ang. Obsolescence), odzyskiwanie (ang. Retrieval) i odwrócenie (ang. Reversal)5. Zdaniem J. Morbitzera,
w przypadku komputerów i Internetu w poszczególnych polach znajdą się następujące opisy:
– Wzmocnienie: wizualizacja słowa, moc obliczeniowa, pamięć (archiwizacja
informacji), dokładność obliczeń, globalny i szybki kontakt, multimedialność,
łatwy dostęp do dóbr kultury (wydaje się, że przydałoby się jeszcze dopisanie
w tym polu: „konwergencja mediów” – przyp. A.A.);
– Zanikanie: pogłębiona refleksja, odrębność mediów, sekwencyjność;
– Odzyskiwanie: kultura obrazkowa, polisensoryczność kontaktu, mozaikowość
(nielinearność), usługi „przychodzą” do odbiorcy, człowiek „informacyjnym
koczownikiem”;
– Odwrócenie: zalew informacyjny, uzależnienia od technologii informacyjnych,
totalna inwigilacja, „niska” kultura masowa6.
Przyjrzyjmy się zatem bliżej, jak Internet zmienia nasz świat, jakie implikacje
niesie ze sobą cyberprzestrzeń i rzeczywistość wirtualna oraz temu, jak funkcjonowanie Internetu jest regulowane i kto za te regulacje odpowiada.

4

5

6

Media: The New Science, University of Toronto Press 1988). Por. Old Messengers, New Media: The
Legacy of Innis and McLuhan, „Library and Archives Canda” (brak daty opubl.), [online] http://
www.collectionscanada.gc.ca/innis-mcluhan/030003-2030-e.html (dostęp 5 maja 2012 r.).
J. Morbitzer, McLuhan, prawa mediów i komputery (dokument elektroniczny na stronach Katedry
Komunikowania i Mediów Społecznych UJ, brak daty opubl.), [online] http://usgoban.w.interia.pl/
files/prawamediow.pdf (dostęp 5 maja 2012 r.).
Por. J.Ch. Thomas, Operationalizing McLuhan’s Tetrad to Focus on Innovation Effects, Ames, Iowa
2007, s. 3; H. McDonald, Nature and the Tetrad, „McLuhan Studies”, issue 5, [online] http://projects.chass.utoronto.ca/mcluhan-studies/v1_iss5/1_5art7.htm (dostęp 5 maja 2012 r.); D.F. Theall,
The Virtual Marshall McLuhan, Quebec 2001, s. 67–80.
Por. J. Morbitzer, McLuhan, prawa mediów..., art. cyt.
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1.1. Od liczydła do Globalnej Sieci. Historia i funkcjonowanie
komputerów i Internetu
Nie byłoby nowych mediów, gdyby nie Internet. Nie byłoby Internetu, gdyby
wpierw nie wynaleziono komputera. Te stwierdzenia wydają się truizmami, kiedy
jednak zastanowimy się nad procesem dochodzenia do obecnego stanu medialnej
konwergencji, widzimy, że początkowo historia mediów i historia komputera biegły równolegle i nic nie wskazywało, by komputer miał w przyszłości przejąć funkcje nowego środowiska funkcjonowania mediów. Początki komputerów bowiem
to raczej kwestia poszukiwania urządzeń, które mogłyby efektywnie wspomagać
skomplikowane obliczenia matematyczne. Swojskie liczydło, suwak logarytmiczny czy też maszyna różnicowa angielskiego matematyka, mechanika i astronoma
Charlesa Babbage’a są w istocie mniej lub bardziej skomplikowanymi urządzeniami do liczenia. Dopiero maszyna analityczna, zaprojektowana przez Babbage’a,
zdolna do wykonywania dowolnych ciągów poleceń oraz operowania na danych,
uznawana jest za pierwszy w historii projekt komputera7. Jednak projekt Babbage’a pozostał jedynie projektem… dlatego też za pierwszy elektroniczny i programowalny komputer uważa się brytyjski Collossus (1943 r.). Był on używany do
łamania kodów. Natomiast (co, jak widać, nie jest zgodne z prawdą) w powszechnej świadomości pierwszym funkcjonującym komputerem na świecie był oparty na
technologii lampowej i pracujący w systemie dziesiętnym ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Computer) (1946 r.). Kolejne etapy rozwoju komputera były
związane z wynalezieniem tranzystora (1947 r.), stosowaniem układów scalonych
o coraz wyższej skali integracji oraz coraz bardziej pojemnych pamięci i nośników
danych. Rozwój komputerów nabrał tempa z chwilą zastosowania mikroprocesorów, co umożliwiło stworzenie komputera osobistego firmy IBM (1981)8.
Można zgodzić się ze stwierdzeniem, że „komputer jest technologią, która bardziej niż jakakolwiek inna definiuje nasze czasy. Bezwzględnie praktyczny i wydajny, komputer jest czymś fantastycznym”9. Z drugiej jednak strony, nie sposób
odmówić racji N. Postmanowi, który zwraca uwagę, że komputery kładą ogromny
nacisk na techniczny proces komunikacji, ale same z siebie mają bardzo mało do
zaoferowania, jeśli chodzi o treść: tu wymagają ingerencji człowieka. Nie istnieją
„wielkie komputery”, choć istnieją wielcy artyści. W przypadku komputerów moż-

7
8
9

Por. Z. Bajka, Historia mediów, Kraków 2008, s. 209.
Por. Komputer, w: W. Pisarek (red.), Słownik terminologii medialnej, Kraków 2006, s. 98.
J.D. Bolter, Komputer: maszyna i narzędzie, tł. T. Goban-Klas, w: M. Hopfinger (red.), Nowe media
w komunikacji społecznej XX wieku. Antologia, Warszawa 2002, s. 358.
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na co najwyżej mówić o „wielkich programistach” – ale są to ludzie, którzy lepiej
od innych potrafią „wycisnąć” z komputera jego możliwości10.
Osobną kwestią jest komunikacja między człowiekiem a komputerem, która jest
zjawiskiem bardzo złożonym i wieloaspektowym. Do przeszłości należą już czasy,
gdy odbywała się ona za pomocą przycisków na pulpicie maszyny (nie należy ich bynajmniej utożsamiać z używaną dziś klawiaturą!). Pierwsze komputery nie miały monitora, swoje odpowiedzi sygnalizowały zapalaniem i gaszeniem różnokolorowych
lampek. Komunikacja przy pomocy elektronicznej maszyny do pisania była kolejnym
krokiem, ale nadal obsługa komputera pozostawała o wiele bardziej skomplikowana niż obecnie. Niewątpliwym przełomem w tej komunikacji było wprowadzenie
tzw. interfejsu graficznego (GUI – Grafical User Interface), co nastąpiło po wzbogaceniu komputera o monitor ekranowy. Dużą rolę zaczęła odgrywać wówczas również komputerowa mysz. Obecnie komunikacja za pomocą interfejsów graficznych
stale się rozwija (np. poprzez stosowanie tzw. widgetów, interaktywnych rozwijanych
menu użytkownika i innych udogodnień). Stale udoskonalane funkcje myszki pozwalają na to, by komputer odczytywał już nie tylko kliknięcia myszką w określoną
ikonę na pulpicie, ale również gesty użytkownika wykonywane przy pomocy myszki
(StrokeIT) – zresztą funkcję tę zaczynają wykorzystywać również telefony komórkowe. Rozwija się technologia tzw. ekranów dotykowych. Komputery są wzbogacane
o funkcje rozpoznawania obrazów i mowy ludzkiej, a nawet komunikacji niewerbalnej: gestów, mimiki, tembru ludzkiego głosu, postawy ciała (technologie haptic i Wii,
wykorzystywane m.in. konsolach gier), czy posługiwaniem się przestrzenią między
człowiekiem a maszyną – aż do technologii BrainGate, umożliwiającej komunikację ponadniewerbalną, czyli odczytywanie przez komputer informacji bezpośrednio
z ludzkiego mózgu. Jednym słowem, współczesne technologie wydają się zmierzać
do jak najpełniejszej integracji potencjału maszyn z ludzkim organizmem11.
To jednak tylko pierwszy technologiczny poziom komunikacji sieciowej, nazywany interfejsem użytkownika. Kolejny poziom to poziom funkcjonalny. Integruje on
wspomniane rozwiązania technologiczne spolegliwej komunikacji człowieka i maszyny z pełną gamą usług sieciowych (chodzi o semiinteligentne zachowania maszyn
wobec komunikujących się z nimi ludzi – KODI, czyli komputerowy dialog). Dzięki
temu stało się możliwe skuteczne symulowanie przez komputer niektórych, dotychczas wyłącznie ludzkich, zachowań komunikacyjnych12.
10
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Por. N. Postman, Ideologia maszyn: technika komputerowa, tł. A. Tanalska-Dulęba, w: M. Hopfinger (red.), Nowe media w komunikacji społecznej XX wieku. Antologia, Warszawa 2002, s. 647.
Por. W. Gogołek, Komunikacja sieciowa. Uwarunkowania, kategorie i paradoksy, Warszawa 2010,
s. 40–52.
Por. tamże, s. 52. W tym miejscu należy również wspomnieć o tzw. teście Turinga – czyli sposobie
określania zdolności maszyny do prowadzenia konwersacji z człowiekiem, tak by człowiek nie był
w stanie odróżnić, czy rozmawia z drugim człowiekiem, czy z maszyną. Test został zaproponowany
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Historia powstawania kolejnych mediów biegła początkowo równolegle do prac
nad komputerami; te działania nie krzyżowały się13. W końcu jednak „dwa – odizolowane od siebie – procesy historyczne w końcu się spotykają. Media i komputer – dagerotyp Daguerre’a i maszyna analityczna Babbage’a, kinematograf braci Lumière
i tabulator Holleritha – łączą się. Wszystkie istniejące media zostają zamienione
w dane numeryczne zrozumiałe dla komputera. W rezultacie grafika, ruchome obrazy, dźwięki, kształty, przestrzenie i teksty stają się danymi komputerowymi, na których
można dokonywać obliczeń. Krótko mówiąc – media stają się nowymi mediami”14.
Jeśli z kolei chodzi o Internet, to jego początki sięgają lat 60. XX w., choć
pewne idee, związane z upowszechnianiem wiedzy, zawartej na różnego rodzaju
nośnikach, które byłyby obsługiwane przez urządzenia elektromechaniczne, pojawiły się już w 1945 r.15

13

14
15

w 1950 roku przez Alana Turinga. Istnieją kontrowersje, co do tego, czy test ów jest rzeczywiście
w stanie wykazać inteligencję komputerów, czy też tylko ich zdolność do prowadzenia konwersacji (tzw. argument Chińskiego Pokoju). Jak dotąd, żaden komputer nie przeszedł testu Turinga
(choć niektórzy uważają, że we wrześniu 2011 r. dokonał tego program Cleverbot, który w 59,3%
przypadków przekonał swych rozmówców, że jest człowiekiem – zaś w przypadku konwersacji
z prawdziwym człowiekiem 63,3% badanych uznało, że rozmawia z osobą ludzką). Kontrowersje
wynikają z metodologii oceniania wyników testu: jedni uważają, że wynik ponad 50% oznacza jego
zaliczenie, inni zaś – że test będzie zaliczony, gdy komputer uzyska taki sam lub wyższy odsetek
uznania go za człowieka, jak w wypadku, gdy rozmówcą będzie prawdziwy człowiek. Por. A. Turing,
Computing Machinery and Intelligence, „Mind”, vol. LIX, nr 236, October 1950, s. 433–460, [online] http://orium.homelinux.org/paper/turingai.pdf (dostęp 17 marca 2012 r.); P. Łupkowski, Test
Turinga. Perspektywa sędziego, Poznań 2010, s. 11–77; M. Kaczmarek, Co to jest test Turinga, co
ma udowodnić i co do tego ma Cleverbot?, „Nauka i Postęp” z 30 września 2011 r., [online] http://
www.naukaipostep.pl/wiadomosci/technologie/co-to-jest-test-turinga-co-ma-udowodnic-i-co-dotego-ma-cleverbot/ (dostęp 17 marca 2012 r.); K. Lech, Stało się! Test Turinga „zaliczony” przez
program komputerowy Cleverbot, „PC World” z 15 września 2011 r., [online] http://www.pcworld.
pl/news/375039/Stalo.sie.Test.Turinga.zaliczony.przez.program.komputerowy.Cleverbot.html (dostęp 17 marca 2012 r.); M. Kaczmarek, W jaki sposób Chiński Pokój podważa sensowność Testu Turinga?, „Nauka i Postęp” z 27 października 2011 r., [online] http://www.naukaipostep.pl/wiadomosci/
nauka/w-jaki-sposob-chinski-pokoj-podwaza-sensownosc-testu-turinga/ (dostęp 17 marca 2012 r.).
Jak jednak zauważa H. Jenkins: „Nie powinno nas dziwić, że obydwa procesy – rozwój nowoczesnych mediów oraz rozwój komputerów – zaczynają się w tym samym czasie. Maszyny medialne
i maszyny obliczeniowe były niezbędne do funkcjonowania współczesnych społeczeństw masowych. Możliwość rozpowszechniania tych samych tekstów, obrazów i dźwięków wśród milionów
obywateli, a tym samym sprawowanie ideologicznej kontroli jest tak samo ważne jak możliwość
zbierania i przechowywania informacji – rejestrów urzędów zatrudnienia lub stanu cywilnego, kartotek medycznych lub policyjnych. Fotografia, film, druk offsetowy, radio i telewizja posłużyły do
realizacji pierwszego zadania, komputery – drugiego. Masowe środki przekazu i przetwarzanie
danych to technologie komplementarne, pojawiają się w tym samym czasie i rozwijają równolegle,
warunkując powstanie nowoczesnych społeczeństw”. H. Jenkins, Kultura konwergencji. Zderzenie
starych i nowych mediów, tł. M. Bernatowicz, M. Filiciak, Warszawa 2007, s. 86.
Tamże, s. 89–90.
Por. J. Frankiewicz, Historia Internetu 1945–2008, [online] „Wiedza i Edukacja”, http://wiedzaiedukacja.eu/archives/47062 (dostęp 21 listopada 2011 r.). Wprawdzie można spotkać poglądy, że
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Właściwa idea Internetu – takiego, jaki znamy dziś – była związana z wojskowymi projektami sieci komputerowych, które miały być odporne na skutki ataku
nuklearnego i mogłyby działać pomimo zniszczenia nawet znacznej liczby węzłów
sieci16. Problem z dotychczasowymi sieciami polegał na tym, że wszystkie one miały swój „mózg” – jeden główny, sterujący ich pracą komputer. Logicznym było
zatem przypuszczenie, że w razie działań wojennych wróg próbowałby zniszczyć
przede wszystkim owe kluczowe węzły sieci. W tym założeniu widać ślady lęku
przed atakiem atomowym ze strony Związku Radzieckiego podczas zimnej wojny
– albowiem istnienie takiego właśnie centrum komunikacji w szczególny sposób
narażałoby je na atak i zniszczenie. Stąd zrodził się pomysł sieci, która nie miałaby
swego centrum, w której żaden element nie byłby nadrzędny wobec pozostałych.
Może pierwsza próba nie była olśniewającym sukcesem (po przesłaniu zaledwie
dwóch liter system się zawiesił)17, tym niemniej pierwszy krok został zrobiony.
Wiadomo było, że da się stworzyć sieć komputerową, która będzie zdolna przetrwać nawet ewentualny radziecki atak jądrowy18.
A zatem u podstaw idei Internetu leży zasada decentralizacji (równorzędności
wszystkich węzłów) oraz redundancji funkcji sieci – dzielenia przesyłanych danych
na drobne fragmenty (pakiety), które są przekazywane najszybszą możliwą trasą
do odbiorcy i tam na powrót scalane19. Decentralizacja zakłada, że system nie ma
komunikacyjnego centrum, przez które miałyby przepływać wszystkie informacje
i które kieruje działaniem wszystkich pozostałych części. Kolejną zasadą jest rozproszona moc obliczeniowa, tak aby elementy systemu mogły ze sobą współpracować, a poszczególne składniki systemu – sumować się. Redundancja funkcji sieci
powoduje, że jest możliwych wiele równorzędnych dróg przesyłu pakietów danych.
Dzięki temu w przypadku awarii części systemu, komunikacja może omijać uszkodzone węzły20.

16
17

18

19
20

pewnym pierwowzorem Internetu była już stworzona przez starożytnych Rzymian, służąca szybkiemu przekazywaniu informacji, rozbudowana sieć posłańców (cursus publicus), wydaje się jednak,
że to nieco zbyt daleko idące stwierdzenie. Por. A. Zwoliński, Obraz w relacjach…, dz. cyt., s. 421.
Por. Internet, w: W. Pisarek (red.), Słownik terminologii medialnej, Kraków 2006.
Człowiek, który przesyłał te dane nazywał się Charley Kline, pierwszym przesyłanym słowem był
wyraz „LOGIN”. System zawiesił się na literze ‘G’. Por. W. Howe, An anecdotal history of the people and communities that brought about the Internet and the Web, „Walt Howe’s Home Page”, ostatnia aktualizacja 24 marca 2010 r., [online] http://www.walthowe.com/navnet/history.html (dostęp
30 stycznia 2012 r.).
Por. A. Miełżyńska, Narodziny i rozwój Internetu na świecie. Powstanie internetowych form dziennikarskiej ekspresji, w: G. Habrajska, J. Mikosz (red.), Dziennikarstwo internetowe – teoria i praktyka,
Łódź 2010, s. 9–10.
Por. Internet, w: W. Pisarek (red.), Słownik…, dz. cyt., s. 84.
Por. M. Podgórski, Wirtualne społeczności i ich mieszkańcy. Próba e-tnografii, w: J. Kurczewski
(red.). Wielka sieć. E-seje z socjologii Internetu, Warszawa 2006, s. 81. Zob. także niżej, przy opisie
powstania protokołu TCP/IP.
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Sama historia Internetu jest dość dobrze opracowana, zatem warto ograniczyć
się tylko do hasłowego przypomnienia najważniejszych momentów (kamieni milowych) jego historii21, jak choćby:
1. Utworzenie w 1969 roku przez amerykańską agencję rządową ARPA sieci komputerowej ARPANet i jej stopniowy rozwój.
Powstanie ARPA (Advanced Research Projects Agency – Agencja Zaawansowanych Projektów Badawczych, później przekształcona w DARPA – Defense Advanced Research Projects Agency) miało miejsce w styczniu 1958 r. i było bezpośrednią
reakcją rządu USA na wystrzelenie przez Rosjan pierwszego Sputnika. W pierwszych latach istnienia agencji koncentrowała się ona na programie kosmicznym.
Pośrednim efektem jej działania było zatem także powstanie NASA. W drugiej
połowie lat 60. ARPA rozszerzyła swoją działalność m.in. na prace związane z zastosowaniem komputerów w obronności, dając tym samym początek Internetowi22.
Pierwsza próba transmisji danych przez sieć ARPANET między Uniwersytetem
Kalifornijskim w Los Angeles, na którym został uruchomiony pierwszy węzeł sieci
a ośrodkiem naukowym Stanford Research Institute miała miejsce 29 października 1969 r. Początkowo sieć ARPANET liczyła cztery komputery zlokalizowane
w czterech amerykańskich uniwersytetach23.
2. Wysłanie w 1970 roku przez Raya Tomlinsona pierwszej poczty elektronicznej
(e-maila) pomiędzy niezależnymi komputerami.
Pierwszy mail został wysłany przez Tomlinsona pod koniec 1971 r. Warto przy
okazji sprostować kilka pomyłek, które są dość powszechnie powielane. Pierwsza dotyczy roku wysłania maila – w niektórych opracowaniach można znaleźć
rok 1972. Jak wyjaśnia sam Tomlinson, ta pomyłka to jego wina – początkowo,
nie pamiętając dokładnej daty, podawał błędnie rok 1972. Druga kwestia to treść
pierwszego maila. W wielu artykułach możemy przeczytać, że był to ciąg znaków
„QWERTYUIOP”, jednak nie jest to informacja ścisła: wynika z błędnej interpretacji słów Tomlinsona, który, pytany o treść pierwszego maila, odpowiedział, że był
to nic nieznaczący ciąg znaków, coś jak QWERTYUIOP (są to litery ułożone na
klawiaturze obok siebie). Pytany o użycie znaku @ w mailach, Tomlinson odpo-

21
22
23

Bardzo szczegółową historię Internetu online zob.: J. Frankiewicz, Historia Internetu 1945–2008,
art. cyt.
Por. T. Galanciak, Internet – historia powstania, „T3” z 16 października 2007 r., [online] http://
magazynt3.pl/Internet-historia-powstania/ (dostęp 30 stycznia 2012 r.).
Por. A. Miełżyńska, Narodziny i rozwój Internetu…, art. cyt., s. 9.
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wiada, że jego intencją było pokazanie w ten sposób, że adresat maila jest raczej
na innym komputerze, niż na lokalnym24.
3. Pierwsze użycie słowa „Internet” w 1973 roku w opracowaniu badawczym na
temat protokołów przesyłania informacji pt. „A Protocol for Packet Intercommunication” autorstwa Vintona Cerfa i Roba Kahna25.
4. Powstanie protokołu TCP/IP w 1978 r.
Pierwsze komputery pracowały w oparciu o różne programy (nie znano jeszcze
pojęcia systemu operacyjnego). Dlatego połączenie ich w sieć nastręczało trudności – trochę jak komunikacja osób, mówiących różnymi językami. Protokół TCP/IP
spełnia rolę „tłumacza” między nimi (przy czym trzeba pamiętać, że sama idea
protokołu komunikacyjnego jest starsza niż sieci komputerowe, była wykorzystywana m.in. przy pracy teleksów. Sam skrót TCP/IP tłumaczymy jako Transmission
Control Protocol/Internet Protocol26. Przejście z wcześniej używanego protokołu
NCP (Network Control Protocol) na TCP/IP dokonało się 1 stycznia 1983 r.27
24

25
26
27

Por. R. Tomlinson, The First Network Email, (brak daty opubl.), [online] http://openmap.bbn.com/~tomlinso/ray/firstemailframe.html (dostęp 30 stycznia 2012 r.); tenże, Frequently Made Mistakes, (brak daty opubl.), [online] http://openmap.bbn.com/~tomlinso/ray/mistakes.html (dostęp
30 stycznia 2012 r.); H. Tschabitscher, The First Email Message. Who sent it, and when?, „About.
com”, ostatnia aktualizacja wrzesień 2011, [online] http://email.about.com/cs/emailhistory/a/first_
email.htm (dostęp 30 stycznia 2012 r.). Fotografia dwóch komputerów, pomiędzy którymi przesłano pierwszego maila dostępna online: http://openmap.bbn.com/~tomlinso/ray/ka10.html (dostęp
30 stycznia 2012 r.).
Por. J. Frankiewicz, Historia Internetu 1945–2008, art. cyt.
Por. T. Galanciak, Internet – historia powstania, art. cyt.
Por. A. Miełżyńska, Narodziny i rozwój Internetu…, art. cyt., s. 12. Samo działanie protokołu
TCP/IP T. Galanciak tłumaczy (dość obrazowo) w następujący sposób: „Jak wiadomo, informacje w sieci zakodowane są jako ciąg znaków (liczb). Jak takie ciągi są przesyłane od komputera
do komputera? Wyobraźmy sobie, że mamy firmę kurierską, której kurierzy transportują tylko
przesyłki o wadze do 1 kg. Zamierzamy wysłać komuś w drugim końcu miasta nasze wspomnienia zapisane na wielu kartkach – całość niestety waży 12 kg. Oczywiście firma przyjmie przesyłkę
w całości, ale musi ją sprytnie podzielić na paczki ważące nie więcej niż 1 kg. Następnie dyspozytor
ustala najszybszą trasę przesyłki, ponieważ przecież cały czas sytuacja na ulicach jest dynamiczna,
tworzą się korki, które spowalniają ruch. Następnie kurierzy dostają kolejne paczki, odpowiednio
ponumerowane. Odbiorca oczekuje na przesyłki, które oczywiście mogą do niego dotrzeć w dowolnej kolejności. Po otrzymaniu każdej przesyłki kontaktuje się z firmą, potwierdzając otrzymanie paczki. Tenże odbiorca sprawdza przy okazji czy zawartość paczki jest zgodna z deklaracją
– jeśli tak nie jest, prosi o jej ponowne przysłanie (zakładamy, że firma może wykonać drugą kopię
każdej paczki). Gdy już wszystkie przesyłki dotrą na miejsce, odbiorca potwierdza ich otrzymanie,
kończąc w ten sposób całą transakcję. Mniej więcej w taki sam sposób działa internetowy protokół TCP/IP. Jest on odpowiedzialny za kilka podstawowych czynności: sprawdzenie tożsamości
odbiorcy, zarządzanie przekazywaniem pakietów, sterowanie przepływem (omijanie korków) oraz
wykrywanie i obsługę błędów. Wielką zaletą protokołu TCP/IP jest to, że działa on między różnymi platformami, a więc pozwala łączyć między sobą różne komputery używające różnych systemów
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5. Specyfikacja systemu DNS w 1984 r.
DNS – (ang. Domain Name System, system nazw domenowych) to „system
serwerów oraz protokół komunikacyjny zapewniający zamianę adresów znanych
użytkownikom Internetu na adresy zrozumiałe dla urządzeń tworzących sieć komputerową. W systemie DNS dokonuje się zmiana nazw (adresów) domenowych na
adresy IP. System opiera się na kilkunastu serwerach głównych – zwanych rootami.
Na świecie jest wiele serwerów DNS, które odpowiadają za obsługę poszczególnych domen internetowych. Domeny mają strukturę drzewiastą, na szczycie znajduje się 13 głównych serwerów (root servers) obsługujących domeny najwyższego
poziomu (TLD – Top Level Domains)”28. Adres IP, o którym mowa, to kombinacja
(dotychczas) 4 liczb w zakresie od 0 do 255, oddzielonych kropkami (w rzeczywistości jest to liczba 32-bitowa, zapisana w postaci czterech oktetów). Serwery
DNS29 zajmują się „tłumaczeniem” literowych domen na numery IP30. Systemem
DNS od strony organizacyjnej zajmują się IANA i ICANN31 – dwie instytucje, któ-

28

29

30

31

operacyjnych. „Paczką” w rozumieniu transmisji sieciowej jest tzw. pakiet, zwany inaczej datagramem. Każdy pakiet składa się z nagłówka oraz obszaru danych. Nagłówek zawiera dane odbiorcy,
a także określa zawartość danego pakietu”. T. Galanciak, Internet – historia powstania, art. cyt.
System DNS: czyli o tym, jak działa system nazw w Sieci, „Strefa Domeny” z 12 sierpnia 2009 r., [online]
http://strefadomeny.pl/index.php/2009/08/system-dns-czyli-o-tym-jak-dziala-system-nazw-w-sieci/
(dostęp 30 stycznia 2012 r.). Za najbardziej popularną na świecie domenę jest uważana domena
.com (obecnie w Sieci istnieje ponad 100 mln takich aktywnych domen). Pierwsza domena .com
została zarejestrowana 15 marca 1985 r. Por. 27 lat domeny .com, „Wirtualne Media” z 19 marca 2012 r., [online] http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/27-lat-domeny-com-infografika (dostęp
22 marca 2012 r.).
Więcej na ich temat zob. Domain Name Servers, „Internet. The World’s First Web Published
Book” (2000–2012), [online] http://www.livinginternet.com/i/iw_dns_dns.htm (dostęp 30 stycznia
2012 r.).
Por. R. Chandramouli, S. Rose, Secure Domain Name System (DNS) Deployment Guide. Recommendations of the National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg (USA) 2010,
s. (2–1)–(2–7), [online] http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-81r1/sp-800-81r1.pdf (dostęp
30 stycznia 2012 r.); Jak działają domeny, system DNS?, Zrozumieć System Nazw Domenowych,
„Di.pl” z 5 września 2007 r., [online] http://www.di.pl/index.php?showtopic=4293 (dostęp 30 stycznia 2012 r.). Ciekawym zjawiskiem jest nabieranie przez adresy internetowe cech nazw własnych,
czy wręcz przekształcanie się ich w nazwy własne. Adres internetowy zwykle zaczyna się od kodu
http://www., po którym następuje nazwa domeny. Po pierwszym członie i kropce następuje domena najwyższego poziomu (zarezerwowana dla państw i instytucji, np. .pl dla Polski). Widzimy,
jak główny człon domeny często zaczyna stanowić nazwę własną firmy czy instytucji, do tego pisany jest wielką literą, np. „Militaria. pl”, „Allegro.pl”. Przy czym widać dwa zjawiska: w języku
mówionym kropka nie jest zaznaczana; ponadto coraz częściej jako nazwa własna funkcjonuje
tylko główny człon domeny (np. „Allegro”). Por. A. Nowakowska-Kutra, Internet w języku jako źródło nadawania znaczeń codzienności, w: J. Mucha (red.), Nie tylko Internet. Nowe media, przyroda
i „technologie społeczne” a praktyki kulturowe, Kraków 2010, s. 40–41.
ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) jest prywatną, globalną, nie nastawioną na zysk organizacją, zarządzającą Internetem. Jej tworzenie dobiegło końca w 2000 r.
Siedziba mieści się w Marina del Rey w Kalifornii. To właśnie ta organizacja przydziela adresy IP,
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re nadzorują ogólne zasady przyznawania nazw domen i adresów IP. Zajmują się
wyłącznie domenami najwyższego poziomu (np. .pl, .gov, .com, .eu) pomiędzy kraje lub wybrane organizacje i przekazują im prawa do zarządzania tymi domenami.
Z kolei te kraje lub organizacje z reguły przekazują prawa do zarządzania domenami w obrębie swojej domeny najwyższego rzędu pomniejszym organizacjom32.
Jednak dotychczasowy system adresów IP (tzw. IPv4)33 okazał się zbyt szczupły
na dynamicznie rozwijającą się Sieć. Jesteśmy świadkami wyczerpywania się puli
dostępnych numerów IP34. Stąd też konieczne było opracowanie nowego protokołu, który dawałby pod tym względem większe możliwości. Nosi on nazwę IPv635.
8 czerwca 2011 r. był Światowym Dniem IPv6; wtedy to na jeden dzień internetowi
giganci przełączyli się na protokół IPv636. Prawie rok po tym wydarzeniu – 6 czerwca
2012 r. przeprowadzono wdrożenie IPv6 na stałe37. Powszechnie uważa się, że brak

32

33
34

35

36
37

ustala parametry protokołów i zarządza nazwami domen. Obowiązują w niej te same reguły, które
zostały stworzone w początkach Internetu: duch otwartości społeczności internetowej, decentralizacja, dążenie do konsensusu i autonomia. Por. M. Castells, Galaktyka Internetu. Refleksje nad
Internetem, biznesem i społeczeństwem, tł. T. Hornowski, Poznań 2003, s. 43.
Niektóre kraje uzyskały domeny krajowe bardzo atrakcyjne dla mediów i biznesu – np. Mikronezja .
fm, a wyspy Tuvalu na Pacyfiku – .tv, co sprawia, że liczne rozgłośnie rejestrują tam swoje firmy, by
posługiwać się łatwymi do zapamiętania, atrakcyjnymi adresami internetowymi (np. www.bbc.tv).
Por. W. Gogołek, Komunikacja sieciowa…, dz. cyt., s. 57–58. Warto również w tym miejscu zwrócić
uwagę na problem tzw. cybersquattingu, czyli piractwa domenowego, które „przejawia się w rejestrowaniu przez osoby fizyczne lub prawne szeregu adresów internetowych, zawierających element
cudzego znaku towarowego (firmy lub innego oznaczenia odróżniającego przedsiębiorstwa) wyłącznie w celu zmuszenia podmiotu prawa do znaku towarowego (lub innego oznaczenia) do zapłaty odpowiedniej kwoty w zamian za rezygnację z pierwszeństwa do takiego adresu”. R. Chmura, Piractwo domenowe (cybersquatting) – wybrane zagadnienia, w: T. Zasępa, R. Chmura (red.),
Internet – fenomen społeczeństwa informacyjnego, Częstochowa 2001, s. 252. Więcej na ten temat
zob. także: M. Kosecki, Cybersquatting czyli kto ma prawo do domeny internetowej?, w: A. Adamski,
M. Laskowska (red.), Nowe media – możliwości i pułapki, Poznań–Opole 2011, s. 81–90; R. Chmura, Arbitraż w sprawach domen internetowych, w: T. Zasępa, R. Chmura (red.), Internet i nowe
technologie – ku społeczeństwu przyszłości, Częstochowa 2003, s. 263–270.
Zob. IPv4, „Wikipedia” (ostatnia aktualizacja 22 stycznia 2012 r.), [online] http://pl.wikipedia.org/
wiki/Ipv4 (dostęp 30 stycznia 2012 r.).
Przewidywane daty wyczerpania się puli adresów IPv4 w różnych strefach geograficznych świata
zob.: IPv4 Address Report, [online] http://www.potaroo.net/tools/ipv4/index.html (dostęp 30 stycznia 2012 r.).
Więcej na temat protokołu IPv6 zob.: Polskie WikiIPv6, [online] http://www.pl.ipv6tf.org/wiki/index.
php/Strona_g%C5%82%C3%B3wna (dostęp 30 stycznia 2012 r.); IPv6, „Wikipedia” (ostatnia aktualizacja 30 grudnia 2011 r.), [online] http://pl.wikipedia.org/wiki/IPv6 (dostęp 30 stycznia 2012 r.).
Światowy dzień IPv6 tuż tuż, „Nadchodzi IPv6” z 20 maja 2011 r. [online] http://ipv6.org.pl/node/13
(dostęp 30 stycznia 2012 r.).
Por. Światowe wdrożenie IPv6, „Nadchodzi IPv6” z 18 stycznia 2012 r., [online] http://ipv6.org.
pl/%C5%9Bwiatowe-wdro%C5%BCenie-ipv6 (dostęp 30 stycznia 2012 r.).
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tego kroku byłby zagrożeniem dla rozwoju Internetu38. Tak więc 6 czerwca 2012 r.
należy dopisać jako kolejną ważną datę – kamień milowy – w historii Internetu39.
6. Kolejne przekształcenia ARPANETU, a w końcu jego zamknięcie i zastąpienie
przez nowsze rozwiązania.
Początkowo Sieć została podzielona na dwie odrębne części: wojskowy
MILNET oraz cywilny, naukowo-akademicki ARPANET. ARPANET jako przestarzały został ostatecznie wyłączony w 1990 r. Jego rolę przejęły inne sieci40.
7. Opracowanie protokołu WWW w 1990 r.
WWW oznacza World Wide Web – „ogólnoświatowa sieć”. To rozwiązanie techniczne zostało stworzone przez Tima Bernersa-Lee dla potrzeb współpracy naukowców. Pierwowzorem był program komputerowy o nazwie „Enquire Within”,
który umożliwiał stworzenie zależności, mających charakter hipertekstowy, między
różnymi informacjami w dokumencie, nad którym aktualnie trwały prace. Z czasem
Berners-Lee chciał, by takie hipertekstowe połączenia między poszczególnymi dokumentami mogły być dostępne także w sieci lokalnej, a jeszcze później – w Internecie. Za datę opracowania pierwszego protokołu WWW przyjmuje się rok 1990,
pierwsza przeglądarka (pracowała w trybie tekstowym na systemie Unix) powstała
w 1991 r. Przełomem jednak było stworzenie w 1993 r. przez Marka Andreessena
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W stanowisku z dnia 9 sierpnia 2011 r. prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (regulatora rynku telekomunikacyjnego w Polsce) zauważa, że „wyczerpywanie się dostępnej adresacji IP w wersji
czwartej (IPv4) niesie za sobą liczne ryzyka dla przedsiębiorców oraz użytkowników. Brak dostępnej
adresacji IPv4 ograniczy możliwość podłączania nowych użytkowników z wykorzystaniem adresacji
publicznej, zwiększy wykorzystanie nieefektywnej technologii NAT (Network Address Translation)
oraz uniemożliwi oferowanie nowych usług oraz rozwiązań. (...) migracji z protokołu IPv4 do IP6 nie
powinno się traktować wyłącznie w kategorii zagrożenia, a przejścia na nową technologię wyłącznie
w kontekście wyczerpywania się puli adresów IPv4. Migracja do wersji szóstej daje przedsiębiorcom
możliwość świadczenia bardziej zaawansowanych usług wykorzystujących zalety protokołu IPv6 (...)
oraz pozwoli ograniczyć koszty istniejącej infrastruktury (...). Należy jednakże mieć na uwadze, że
przejście na IPv6 nie oznacza końca użytkowania adresów IPv4, wymagane jest bowiem dokonywanie translacji pomiędzy adresami IPv4 i IPv6 do czasu kiedy będzie możliwe pełne przejście na nową
adresację. Tak więc każdy podmiot oferujący klientom swojej sieci adresy IPv6 będzie nadal musiał
posługiwać się adresacją IPv4 po to, aby zapewnić swoim klientom możliwość dostępu do zasobów
sieci korzystającej z adresów IPv4”. Stanowisko Prezesa UKE w sprawie IPv6, Strony internetowe
Urzędu Komunikacji Elektronicznej, opublikowano 9 sierpnia 2011 r., ostatnia aktualizacja 19 września 2011 r. [online] http://www.uke.gov.pl/uke/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=168&news_
id=7056&layout=3&page=text (dostęp 30 stycznia 2012 r.).
Więcej zob. na stronie http://www.worldipv6launch.org/ (dostęp 7 lipca 2012 r.).
Por. A. Miełżyńska, Narodziny i rozwój Internetu…, art. cyt., s. 12.
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przeglądarki Mosaic, która w niesamowity sposób ułatwiła korzystanie z Internetu i przyczyniła się do masowej popularyzacji protokołu WWW w Internecie41.
8. Wreszcie dynamiczny rozwój internetowych usług, firm i struktury samej Sieci42.
W wydanym 10 lat temu, w 2001 roku opracowaniu „Media. Komunikacja.
Biznes elektroniczny” czytamy słowa, które były dość śmiałą – jak na tamte czasy
– próbą przewidzenia, w którą stronę i jak szybko potoczy się rozwój Internetu.
B. Jung stwierdza tam: „Internet nie stał się jeszcze poważnym konkurentem dla
mediów tradycyjnych, a stworzone przez niego rynki i produkty dopiero zaczynają kształtować wokół siebie nowe wzory komunikowania społecznego”43. Ponadto
zauważa (z perspektywy roku 1998!), że „nadzieje na wielką ekspansję detalicznego handlu elektronicznego nie materializują się jeszcze”, ale za to „rozwój nowych
technologii zapisu, transmisji i dystrybucji danych sprawiają wrażenie, że Internet
ma techniczne możliwości stania się doskonałym „supermedium”, integrującym ze
sobą prasę, film, wideo, telewizję, książkę z przemysłem rozrywkowym, hazardem,
telekomunikacją, reklamą i handlem detalicznym”44.
Dla nas, żyjących pod koniec 2012 roku, słowa te wydają się czymś oczywistym
– pamiętajmy jednak, że w chwili, gdy były pisane, niektóre techniczne aspekty Internetu, jak choćby strumieniowa transmisja dźwięku i obrazu, były jeszcze dość niedoskonałe. Dość wspomnieć, że internetowy komunikator Skype, który dzięki swym
przełomowym algorytmom kompresji dźwięku zrewolucjonizował technologię internetowej łączności, został stworzony dopiero w roku 200345, zaś portal youtube.com,
który dziś jest swoistym symbolem internetowych filmów i filmików – w 2005 r.46
41
42

43
44
45

46

Por. J. Zieliński, Początki World Wide Web, „Winter. Wiadomości Internetowe” z 7 maja 1996 r.,
[online] http://www.winter.pl/poczatki.html (dostęp 4 maja 2012 r.).
Więcej na temat historii Internetu i przewidywań kierunków jego rozwoju, które miały miejsce pod
koniec lat 90. XX w. zob.: B.M. Leiner i in., The Past and Future History of the Internet, „Communications of the ACM” 1997, vol. 40, no. 2, s. 102–108. Na temat obecnych futurologicznych wizji
Internetu więcej w dalszej części niniejszej monografii.
B. Jung, Rozwój rynku multimediów, w: B. Jung (red.), Media. Komunikacja. Biznes elektroniczny,
Warszawa 2001, s. 193.
Tamże.
Twórcami Skype’a byli Niklas Zenström oraz Janus Friis. Łączność przez komunikator Skype opiera się na połączeniach peer-to-peer oraz protokole VoIP (Voice over Internet Protocol). Oprócz
rozmów, Skype umożliwia przesyłanie obrazu wideo oraz wiadomości tekstowych, wymianę plików
oraz nagrywanie rozmów. Umożliwia także (choć już odpłatnie) dzwonienie na telefony stacjonarne i komórkowe. Por. A. Thomann, Skype – A Baltic Success Story, [online] https://infocus.credit-suisse.com/app/article/index.cfm?fuseaction=OpenArticle&aoid=163167&coid=7805&lang=EN
(dostęp 21 listopada 2011 r.); About Skype [online] http://about.skype.com/ (dostęp 21 listopada
2011 r.); A. Miełżyńska, Narodziny i rozwój Internetu…, art. cyt., s. 15.
Twórcami YouTube’a byli Chad Hurley, Steve Chen oraz Jawed Karim – trzej koledzy pracujący
w firmie PayPal. Serwis rozkwitł dzięki klipom z telewizji kablowej i sieciowej. Jednak najbardziej
niespodziewany wpływ YouTube’a na ewolucję mediów, związany jest z amatorskimi filmami vi-
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1.2. Przesyłanie bitów zamiast transportu atomów.
Digitalizacja, cyberprzestrzeń i rzeczywistość wirtualna
Cyfryzację wymienia się często jako wspólny mianownik przemian, zachodzących
w kulturze medialnej. Dlaczego jest ona tak ważnym zjawiskiem? Na jakie obszary
naszego życia wywiera wpływ? Jak ma się świat, w którym żyjemy, do cyberprzestrzeni i rzeczywistości wirtualnej? Te zagadnienia zostaną omówione w dalszej
części niniejszego rozdziału.

1.2.1. Rzeczpospolita zerojedynkowa, czyli meandry cyfryzacji
Po pierwsze, trzeba zwrócić uwagę na szerokość znaczenia pojęcia „cyfryzacja”
(digitalizacja). Najczęściej termin ten jest definiowany w oparciu o jego znaczenie techniczne. W najpopularniejszym rozumieniu przyjmuje się, że cyfryzacja to
„proces przetwarzania elektrycznego sygnału analogowego (ciągłego w funkcji
czasu) na dyskretny ciąg cyfr, najczęściej binarnych, reprezentowanych w torze
przesyłowym przez impulsy elektryczne o unormowanym kształcie”47. Kod binarny nawiązuje wprost do cyfrowości nowych mediów i oznacza, że wszystko, co tworzymy, zapisywane jest w systemie zerojedynkowym i przechowywane na dysku
komputera jako zbiór bitów. Bit (ang. binary digit) to najmniejsza ilość informacji, potrzebna do określenia, który z dwóch stanów (równie prawdopodobnych)
przyjął układ. Elektryczną reprezentacją zapisu zerojedynkowego jest wystąpienie w bardzo krótkich przedziałach czasu odpowiednio zerowego lub większego
od zera poziomu napięcia, które reprezentuje jedynkę (najczęściej mieści się ono
w granicach od 1,5 do 5 V, w zależności od systemu). Zbiór 8 bitów to bajt. To oznacza, że komputer postrzega obraz czy dźwięk jak każdą inną informację – jako ciąg
zer i jedynek. Dopiero odpowiedni program sprawia, że jest on w stanie właściwie
odtworzyć obraz czy dźwięk w czytelnej dla nas postaci. Zapisanie jakiejkolwiek
informacji w postaci określonych ciągów bitów pozwala na ich zapisywanie na tych
samych nośnikach oraz przesyłanie w tych samych sieciach. Zatem cyfrowy zapis
niewątpliwie ułatwia obróbkę i powielanie obrazów i dźwięków oraz ich łączenie48.

47
48

deo, realizowanymi przez ludzi, którzy nie są profesjonalnymi producentami telewizyjnymi. Hasło
serwisu to: „Wyemituj siebie” (broadcast yourself). Por. P. Levinson, Nowe nowe media, tł. M. Zawadzka, Kraków 2010, s. 98–99. Więcej na temat funkcjonowania Youtube’a zob.: W. Otto, Krótkie
formy filmowe w Internecie, w: M. Jeziński (red.), Nowe media a media tradycyjne. Prasa, reklama,
Internet, Toruń 2009, s. 268–276.
J. Skrzypczak, Polityka medialna w okresie konwersji cyfrowej radiofonii i telewizji, Poznań 2011,
s. 27.
Por. T. Austin, R. Doust, Projektowanie dla nowych mediów, tł. A. Garbiński, Warszawa 2008,
s. 14–18; M. Kąkolewicz, Edukacyjne implikacje technologii cyfrowych, „Neodidagmata” 2011,
nr 31–32, s. 30.
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Do binarnego sposobu zapisu danych cyfrowych nawiązują G. Murdock
i P. Golding, którzy definiują cyfryzację jako „przekształcenie różnorodnych sposobów komunikacji – druku, mowy, materiałów audiowizualnych, surowych danych – w uniwersalną formę elektronicznych ciągów binarnych, pozwalających na
szybkie przekształcenie danej formy w dowolną inną oraz na przechowywanie,
odtwarzanie, manipulowanie i dystrybuowanie każdej z nich z bezprecedensową
łatwością poprzez połączone światy komputeryzacji i telekomunikacji”49.
Cyfryzacja może być jednak również rozumiana jako „określony proces metamorfozy radiofonii i telewizji, polegający na wdrażaniu emisji cyfrowych na
platformach naziemnych, kablowych i satelitarnych. W konsekwencji następuje
rezygnacja z analogowych transmisji sygnału (tzw. switch-off)50, przy czym mówi
się tu o podwójnym obliczu cyfryzacji: jednym jest przejście od technologii analogowej do cyfrowej, zaś drugim – przejście „od cyfry do informatyki”, nawiązujące
do zjawiska zastępowania odbiorników radiowych i telewizyjnych komputerami51.
Mówiąc o cyfryzacji na poziomie transmisji i odbioru przekazów trzeba pamiętać,
że wiąże się ona ze zdecydowaną poprawą jakości obrazu i dźwięku, lepszym wykorzystaniem częstotliwości oraz możliwością wprowadzenia dodatkowych usług.
Technologie te nasilają zjawisko konwergencji mediów, co może skutkować istotnymi przeobrażeniami społecznymi i gospodarczymi52.
W chwili obecnej coraz bardziej zauważalne stają się ograniczenia analogowych
telewizyjnych systemów transmisyjnych, które wykorzystują niewspółmiernie dużo
zasobów częstotliwości. Cyfrowa technika nadawania sygnału telewizyjnego umożliwia natomiast nadawanie większej liczby programów telewizyjnych, poprawę jakości obrazu i dźwięku, wprowadzenie telewizji wysokiej rozdzielczości HDTV
(High Definition Television) oraz równoległe nadawanie kilku ścieżek dźwiękowych
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G. Murdock, P. Golding, Cyfrowe możliwości a realia rynku: sprzeczności konwergencji, w: G. Murdock, Media, kultura i ekonomia. Krytyczne pytania. Antologia tekstów, tł. M. Łuczak, Wrocław 2010,
s. 107.
J. Skrzypczak, Polityka medialna…, dz. cyt., s. 28. Od strony technicznej proces cyfryzacji w przypadku analogowych sygnałów radiofonii i telewizji składa się z trzech etapów: próbkowania,
kwantyzacji i kodowania. Rezultatem tego procesu jest impulsowy sygnał cyfrowy, zakodowany
w układzie dwójkowym jako ciąg zer i jedynek (bitów – skrót od binary digit). Strumień bitów, będący reprezentacją sygnału radiowego lub telewizyjnego przesyłany jest za pośrednictwem systemu
transmisyjnego z szybkością, określoną przez liczbę bitów, która przepływa przez system w ciągu
1 sekundy. Por. E. Kindler-Jaworska, Przewodnik po telewizji cyfrowej, Warszawa 2000, s. 5.
Por. J. Skrzypczak, Polityka medialna…, dz. cyt., s. 28. W praktyce wspomniane zjawisko przejawia
się w równoległym współistnieniu dwóch procesów: digitalizacji procesów nadawania rozsiewczego radia i telewizji oraz emisji programów radiowych i telewizyjnych w Internecie. Znalazło to
również swoje odbicie w strukturze niniejszej pracy.
Por. J. Skrzypczak, Polityka medialna…, dz. cyt., s. 29–30.
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(np. w kilku językach oraz dźwięku przestrzennego)53. Ponadto umożliwia utrzymanie stałej i dobrej jakości obrazu i dźwięku w granicach zasięgu stacji nadawczej
(poprzez np. eliminację efektu odbić i innych zakłóceń obrazu) i otwiera drogę do
nadawania obrazu w różnych formatach (dotychczasowym 4:3 lub panoramicznym
16:9). Umożliwia także dostęp do usług dodatkowych, w tym o charakterze interaktywnym, gdy odbiornik podłączony jest również do Internetu, oraz możliwość
odbioru przenośnego i ruchomego54.
Pojęcie digitalizacji obejmuje również cyfrową archiwizację zawartości bibliotek, muzeów i instytucji kultury. Często zasoby te są udostępniane w Internecie55.
Z dużą dozą prawdopodobieństwa można stwierdzić, że prędzej czy później cała
ludzka wiedza zostanie zdigitalizowana – przy czym nie chodzi tu tylko o książki
i inne papierowe materiały, ale także o zbiory dzieł sztuki56, o czym może świadczyć choćby zaawansowanie i rozmach ogólnoświatowego Projektu Gutenberg,
a w dalszej perspektywie ambitne plany stworzenia w XXI wieku World Digital
Library – Światowej Biblioteki Cyfrowej57.
Digitalizacja pozwala na uniknięcie ograniczeń mediów analogowych: przywiązania do jednego nośnika, przy czym nośniki różnych komunikatów były ze sobą
niekompatybilne. Druk, dźwięk, obraz zapisywane były w zupełnie inny sposób,
który uniemożliwiał ich wzajemne łączenie. Owa odrębność nośników oraz metod:
rejestracji, przetwarzania, przesyłania i eksponowania (udostępniania) dla każdego rodzaju i formy komunikatu medialnego skutkowała wielością urządzeń, umożliwiających tworzenie i odbiór medialnych komunikatów. Dopiero digitalizacja
umożliwiła obejście tych trudności. Za najważniejsze cechy przekazów cyfrowych
53
54
55

56
57

Por. Proces cyfryzacji, [online], http://www.cyfryzacja.gov.pl/Proces,cyfryzacji,8.html (dostęp
20 stycznia 2012 r.).
Por. Podstawy TV cyfrowej, [online] http://cyfryzacja.gov.pl/Podstawy,TV,cyfrowej,10.html (dostęp
20 stycznia 2012 r.).
Por. Zalecenie Komisji Europejskiej z 27.10.2011 r. w sprawie digitalizacji i udostępniania w Internecie
dorobku kulturowego oraz w sprawie ochrony zasobów cyfrowych K(2011)7579, [online] http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/recommendation/recom28nov_all_versions/pl.pdf (dostęp 16 kwietnia 2012 r.). Cyfryzacja stanowi pierwszy etap przygotowania dzieła
kultury do umieszczenia go w Sieci i udostępnienia wszystkim zainteresowanym. Najważniejszy etap
przygotowania cyfrowych już kopii do udostępnienia to oczyszczenie jej z różnych „zanieczyszczeń”,
takich jak: przebarwienia, ślady pleśni, szumy i trzaski starych nagrań dźwiękowych, rysy i zadrapania
na fotografiach lub taśmach filmowych. Obróbka cyfrowa pozwala również na budzące nieco kontrowersji poprawienie reprezentacji zachowanego oryginału: np. zwiększenie ostrości i kontrastu pisma,
druków lub obrazów czy też poprawienie rozpiętości tonalnej oraz kontrastu obrazów fotograficznych i filmowych. Por. M. Kąkolewicz, Edukacyjne implikacje…, art. cyt., s. 22.
Por. U. Ganakowska, Wyrok na książkę tradycyjną?, w: R. Gaziński (red.), Dokąd zmierzamy?
Książka i jej czytelnik, Szczecin 2008, s. 131.
Por. E. Kochan, Goodbye Gutenberg! Czy pokochamy e-książki?, w: R. Gaziński (red.), Dokąd zmierzamy? Książka i jej czytelnik, Szczecin 2008, s. 274.

1.2. Przesyłanie bitów zamiast transportu atomów. Digitalizacja, cyberprzestrzeń i rzeczywistość...

43

należy uznać: transformowalność (możliwość łatwej i natychmiastowej ingerencji
w treść i formę komunikatu – np. poprawki w tekście, dokonywane w komputerowym edytorze tekstu); transmitowalność (możliwość przesyłania sygnałów cyfrowych w dowolnych sieciach informatycznych); replikowalność (możliwość dokonywania kopii komunikatów medialnych bez straty jakości) oraz niezniszczalność.
Za pochodne wyżej wymienionych cech można uznać dostępność (wynikającą
z transmitowalności) oraz wyszukiwalność (możliwość łatwego i szybkiego wyszukania informacji niezależnie od jej formy w globalnym zbiorze poprzez określenie
jej fragmentu lub cech szczególnych. Wyszukiwanie sprowadza się do porównywania określonego ciągu bitów)58.

1.2.2. Cyberprzestrzeń i rzeczywistość wirtualna,
czyli o metageografii nowego świata
Z pojęciem digitalizacji ściśle wiążą się pojęcia cyberprzestrzeni i rzeczywistości
wirtualnej (które są często utożsamiane ze sobą i stosowane jako synonimy, co nie
jest do końca poprawne). Cyfryzacja jest wręcz przedstawiana jako słowo-klucz,
konieczne dla zrozumienia pojęcia cyberprzestrzeni59, zaś bit – jako „fundamentalna jednostka cyberprzestrzeni” (pozostałe, większe jednostki, to bajty, słowa,
algorytmy i programy)60.
Termin „cyberprzestrzeń” został spopularyzowany przez W. Gibsona w powieści „Neuromancer” (1984). Nie był on jednak, jak czasem się błędnie podaje, twórcą tego pojęcia61. Do popularyzacji idei cyberprzestrzeni niewątpliwie przyczyniły
się również takie filmy jak „Johny Mnemonic” czy słynna trylogia „Matrix”62, choć
sama idea cyberprzestrzeni przedstawiana jest w tych utworach nieco inaczej63.
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Por. M. Kąkolewicz, Edukacyjne implikacje…, art. cyt., s. 29–34. Warto też zauważyć, że idea całkowitej, bezstratnej replikowalności mediów cyfrowych została podważona przez L. Manovicha.
Por. L. Manovich, Język nowych mediów, tł. P. Cypryański, Warszawa 2006, s. 126–127.
Por. D. Jefferis, Cyber Space: Virtual Reality and the World Wide Web, Crabtree Pub. 1999, s. 7.
Por. D.R. Koepsell, The Ontology of Cyberspace: Philosophy, Law, and the Future of Intellectual
Property, Open Court 2003, s. 78.
Por. A. Limanówka, Cyberprzestrzeń a rzeczywistość wirtualna, w: M. Sokołowski (red.), Oblicza
Internetu. Architektura komunikacyjna Sieci, Elbląg 2007, s. 230; Neuromancer, „Wiliam Gibson
Books” (brak daty opubl.), [online] http://www.williamgibsonbooks.com/books/neuromancer.asp
(dostęp 4 maja 2012 r.).
Por. Cyberprzestrzeń – definicje, „Techsty” (brak daty opubl.), [online] http://www.techsty.art.pl/
hipertekst/cyberprzestrzen.htm (dostęp 4 maja 2012 r.).
Por. Cyberspace in Neuromancer and The Matrix, „Analepsis” z 14 kwietnia 2010 r., [online]
http://analepsis.wordpress.com/2010/04/14/cyberspace-in-neuromancer-and-the-matrix-hum415/
(dostęp 4 maja 2012 r.).
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Czym jest zatem cyberprzestrzeń? Sam wyraz składa się z dwóch innych, gdzie
pierwszy nawiązuje do pojęcia cyfrowości, drugi zaś mówi o przestrzeni64. Inne tłumaczenie tego terminu każe widzieć w przedrostku cyber nawiązanie do greckiego
kyber, które to słowo oznacza żeglowanie, nawigację. Zatem cyberprzestrzeń – to
przestrzeń, w której można się poruszać, żeglować, nawigować65.
Jednak z owym rozumieniem cyberprzestrzeni jako konkretnej przestrzeni,
miejsca, nie jest tak do końca prosto. Owszem, i takie ujęcie się pojawia: ukazuje
się cyberprzestrzeń jako miejsce spotkań, istniejące równolegle do życia realnego.
Jednak istnieją również ujęcia cyberprzestrzeni z punktu widzenia nauk psychologicznych i społecznych – ukazujące ją jako przedłużenie świadomości i osobowości, pewnego rodzaju „przestrzeń przejściową”, będącą rozszerzeniem świata
psychicznego jednostki66. Istnieją też definicje, które uwzględniają i łączą oba te
aspekty, wskazując, że cyberprzestrzeń jest jednocześnie środkiem przekazu i środowiskiem i że tym, co realnie ją tworzy są zarówno komputery z oprogramowaniem, jak i umysły użytkowników Internetu. Według Michaela Batty’ego, cyberprzestrzeni nie można odnieść do żadnego realnego miejsca, ale nie jest ona też
zupełnie nierealna. Jest bowiem tworzona przez osoby, które komunikują się między sobą. Zatem dla wytworzenia cyberprzestrzeni potrzebne byłoby podłączenie
do Internetu oraz interakcja między użytkownikami komputerów (komunikacja
zapośredniczona)67. Z kolei Aaron Ben-Ze’ev stwierdza dość kategorycznie, że
„cyberprzestrzeń jest częścią rzeczywistości, a co za tym idzie, błędem jest postrzeganie jej jako przeciwieństwa przestrzeni realnej”68.
Jak jednak zauważa T. Goban-Klas, e-gospodarka, e-wiedza i e-polityka są
kształtowane przez podmioty, które dysponują określonymi zasobami ludzkimi.
Cyberprzestrzeń ma zatem swoją realną geografię, opartą na geografii politycznej
świata. Geografia serwerów i dostępu do Sieci kształtuje przestrzeń przepływów
(określenie M. Castellsa)69. Natomiast „geografia intensywności przepływów infor64
65
66

67
68
69

Por. A. Limanówka, Cyberprzestrzeń…, art. cyt., s. 230.
Por. M. Dodge, R. Kitchin, Mapping Cyberspace, Routledge 2001, s. 1.
Por. A. Barak, J. Suler, Reflections on the Psychology and Social Science of Cyberspace, w: A. Barak
(red.), Psychological Aspects of Cyberspace: Theory, Research, Applications, Cambridge 2008,
s. 1–12.
Por. A. Limanówka, Cyberprzestrzeń…, art. cyt., s. 230–231.
Por. A. Ben-Ze’ev, Miłość w Sieci. Internet i emocje, tł. A. Zdziemborska, Poznań 2005, s. 16.
Por. T. Goban-Klas, Surfowanie czy żeglowanie w cyberprzestrzeni czyli o wychowaniu człowieka
medialnego i mobilnego Homo Internetus, (dokument elektroniczny w zbiorach AGH w Krakowie, 2003), [online] http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty/0037/cz0-r3.pdf (dostęp 4 maja 2012 r.).
Podstawą teorii przepływów jest założenie, że społeczeństwo skupione jest wokół różnorakich
przepływów: kapitału, informacji, technologii, dźwięków, obrazów etc. Ta przestrzeń przepływów
zaczyna zastępować lub wchłaniać dotychczasową, tradycyjną przestrzeń miejsc. Castells opisuje
tę przestrzeń za pomocą trzech warstw materialnego wsparcia. Warstwa pierwsza to obieg wymian
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macyjnych wskazuje na powiązania między przetwarzaniem informacji oraz przetwarzaniem materii i energii, choć centra nie muszą się znajdować – jak dawniej
– w tym samym geograficznym miejscu”70. Zatem pojęcie cyberprzestrzeni wydaje
się zawierać w sobie trudną do uchwycenia dwoistość w znaczeniu miejsca – jednocześnie fizycznego i mentalnego. Jak słusznie zauważa K. Krzysztofek, „bardziej
skomplikowany jest opis Internetu jako przestrzeni społecznej, czy trafniej rzecz
ujmując przestrzeni społecznych. Jest to nowa Oikumene – zaludniona planeta.
Określają ją następujące cechy: nieplanowany centralnie, samoorganizujący się
system, niehierarchiczny, otwarty, interaktywny i otwarty o strukturze horyzontalnej wykazujący cechy nieliniowego układu dynamicznego, tj. złożonego systemu
społecznego. Nie ma centrum, nie ma też bliższych lub dalszych dystansów, wszyscy
użytkownicy są od siebie w jednakowej odległości niezależnie od miejsca, w którym
przebywają fizycznie, można do niej wejść z dowolnego punktu. Nie sposób zatem
pojmować jej w sensie fizycznym, jest ona jakąś metaprzestrzenią, do której powinno się odnosić kategorie metageografii”71. Jest to nie tyle jednorodna, homogeniczna przestrzeń, co raczej zbiór gwałtownie rozrastających się cyberprzestrzeni,
z których każda odwołuje się do innej formy cyfrowego komunikowania72.
A jak pojęcie cyberprzestrzeni odnosi się do rzeczywistości wirtualnej? Czasem
są one utożsamiane, jest to jednak błędem, gdyż cyberprzestrzeń jest pojęciem
znacznie szerszym. Słownik języka polskiego PWN podaje dwa znaczenia terminu
„wirtualny”: „stworzony w ludzkim umyśle, ale prawdopodobnie istniejący w rzeczywistości lub mogący zaistnieć” oraz „wykreowany na ekranie komputera, telewizora, ale tak realistyczny, że wydaje się rzeczywisty”73. Wiliam Gibson definiował
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elektronicznych, druga – węzły i koncentratory przestrzeni przepływów, zaś trzecią stanowi przestrzenna organizacja dominujących elit zarządzających. Por. K. Kwiatkowski, Przestrzenie ogniskujące rozwój lokalnego społeczeństwa obywatelskiego, „Czasopismo Techniczne” z. 3A-2008, s. 144.
T. Goban-Klas, Ontologia Internetu, (dokument elektroniczny w zbiorach Biblioteki AGH w Krakowie, 2004), [online] http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty2/0095/033-040.pdf (dostęp 4 maja
2012 r.).
K. Krzysztofek, Percepcja cyberprzestrzeni, „Public Standard” z 16 października 2007 r., [online] http://
www.publicstandard.pl/artykuly/56260/Percepcja.cyberprzestrzeni.html (dostęp 5 maja 2012 r.).
Por. M. Dodge, R. Kitchin, Mapping Cyberspace, dz. cyt., s. 1. Niezmiernie ciekawą inicjatywą,
będącą próbą nałożenia cyberprzestrzeni na rzeczywistą mapę świata jest tzw. mapa Internetu,
stworzona na wzór mapy kosmosu przez Rosjanina Rusłana Enikiejewa, dostępna pod adresem
www.internet-map.net. Działa ona w oparciu o Google Maps. W postaci graficznej pokazuje zależności między stronami oraz państwa, z jakich pochodzą dane strony. Uwzględnia również liczbę
użytkowników, strony – ma to wpływ na wielkość koła, które jest symbolem strony na mapie. Por.
Rosjanin stworzył mapę Internetu, 350 tys. stron, „onet.pl” z 31 lipca 2012 r., [online] http://wiadomosci.onet.pl/ciekawostki/rosjanin-stworzyl-mape-internetu-350-tys-stron,1,5203975,wiadomosc.
html (dostęp 16 sierpnia 2012 r.); N. Yau, Map of the Internet, „Flowing Data” z 30 lipca 2012 r.,
[online] http://flowingdata.com/2012/07/30/map-of-the-internet/ (dostęp 16 sierpnia 2012 r.).
Na pewno też zdecydowanie trzeba odróżnić pojęcie wirtualności od fikcji – fikcją jest bowiem to, co
nie istnieje, jest urojone, nierzeczywiste. Natomiast realność i wirtualność nie są wobec siebie w opo-
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rzeczywistość wirtualną jako „obustronnie zgodną halucynację” (consensual hallucination)74. Liczne definicje rzeczywistości wirtualnej podkreślają jej niematerialność i interaktywność; pojawia się też pojęcie zanurzenia i teleobecności, rozumianej jako „zanurzenie w innym środowisku”, przy czym do spełnienia kryteriów
teleobecności konieczne są trójwymiarowość obrazu, głębia informacyjna i polisensoryczność wrażeń (wzrokowe, słuchowe, smakowe, dotykowe, węchowe)75.
Według Michaela Heima, rzeczywistości wirtualnej da się przypisać następujące właściwości (lub, innymi słowy, wymienia siedem rodzajów doświadczeń,
związanych z rzeczywistością wirtualną)76: symulacja (simulation), interaktywność (interactivity), sztuczność (artificiality), zanurzenie (immersion), teleobecność
(telepresence), całkowite zanurzenie (full-body immersion) i komunikacja sieciowa
(networked communication)77.
Cyberprzestrzeń łączy w całość zarówno przestrzeń Internetu (rozumianego w trzech aspektach, jako połączone sieci, społeczność, która tych sieci używa
oraz zbiór zasobów w tej sieci), jak i przestrzeń mediów cyfrowych (np. telefonia
komórkowa) oraz przestrzeń społeczną (miejsce spotkań internautów). Rzeczywistość wirtualna jest w tym ujęciu częścią przestrzeni Internetu (lub też szerzej
– świata wykreowanego w pamięci komputerów). Poszczególne przestrzenie wewnątrz cyberprzestrzeni mają na siebie wpływ i łączą się ze sobą78.
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zycji, są transwersalne, przy czym prefiks „trans” oznacza w tym wypadku nie tyle wychodzenie poza
obręb jakiejś rzeczywistości, co raczej przecinanie jej. Zatem nie tyle Baudrillard ze swą koncepcją
symulakrów, co raczej koncepcja wzajemnego przenikania i dopełniania wirtualności i realności wydają się właściwym kierunkiem w rozważaniach nad wirtualnością. Por. P. Nierodka, Cywilizacja jako
rzeczywistość wirtualna, dokument elektroniczny na stronach biblioteki AGH w Krakowie (2008),
[online] http://www.profuturo.agh.edu.pl/pliki/Pliki_III_KKMU/Zbiory_referatow/589-596_NH_
Nierodka.pdf (dostęp 5 maja 2012 r.). Warto również odnotować, że w latach 90. grupa naukowców
z MIT dość niechętnie traktowała określenie „rzeczywistość wirtualna”, odmawiając mu wręcz waloru naukowości i lansując określenie „wirtualne środowisko” (virtual environment). Por. M. Heim, The
Design of Virtual Reality, w: M. Featherstone, M. Burrows (red.), Cyberspace, Cyberbodies, Cyberpunk.
Cultures of Technological Embodiment, London–Thousand Oaks–New Delhi 1995, s. 65.
Por. K. Robins, Cyberspace and the World We Live In, w: M. Featherstone, M. Burrows (red.),
Cyberspace, Cyberbodies, Cyberpunk. Cultures of Technological Embodiment, London–Thousand
Oaks–New Delhi 1995, s. 135.
Por. A. Limanówka, Cyberprzestrzeń…, art. cyt., s. 234–235; Teleobecność, blog „e-Versed” z 7 grudnia 2007 r., [online] http://eversed.wordpress.com/2007/12/07/teleobecnosc/ (dostęp 5 maja
2012 r.); G. Budrea, P. Coiffet, Virtual Reality Technology, Tom 1, John Wiley & Sons 2003, s. 3.
Por. T.P. Moran, Introduction to the History of Communication: Evolutions & Revolutions, Peter
Lang 2010, s. 281–282.
Por. M. Heim, The Metaphysics of Virtual Reality, Oxford University Press 1993, s. 108nn; tenże,
Virtual Realism, Oxford University Press 1998, s. 221.
Por. A. Limanówka, Cyberprzestrzeń…, art. cyt., s. 236–238; M. Dodge, R. Kitchin, Mapping Cyberspace, dz. cyt., s. 1. Nieco inny punkt widzenia prezentuje M. Robak, zdaniem którego w rozumieniu zjawiska cyberprzestrzeni istotne jest, jaki model kosmologiczny przyjmiemy za punkt
wyjścia: czy komplementarny, czy też alternatywny. W modelu komplementarnym cyberprzestrzeń
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Dla przeciętnego użytkownika kontakt z cyberprzestrzenią najczęściej określany jest jako „podłączenie do Internetu”. W rzeczywistości, podłącza się doń nie
sam użytkownik, ale konkretne urządzenie: komputer, tablet, smartfon etc. Forma
podłączenia może być bardzo różna, przewodowa lub bezprzewodowa. W momencie podłączenia, nasze urządzenie staje się częścią otwartego systemu publicznego. Samo podłączenie dokonuje się za pośrednictwem tzw. dostawcy Internetu
(providera). Pierwszą bramą (gate), przez którą przechodzi informacja z naszego
urządzenia, jest serwer sieci lokalnej, a następnie serwer providera79.
Cyberprzestrzeń może być też miejscem walki, czy wręcz prowadzenia działań
o charakterze zbrojnym lub terrorystycznym. Taka walka w cyberprzestrzeni może
przybierać różne formy – od wykorzystania Internetu do komunikowania się między terrorystami, działań rekrutacyjnych, poprzez walkę informacyjną (szerzenie
fałszywych informacji, działalność na forach internetowych), aż poprzez ataki hakerskie na serwery organizacji czy nawet innego państwa80. Jeśli idzie o tę ostatnią
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jest częścią świata istniejącego. Ludzie, zwierzęta, przedmioty i wytwory techniki składają się na
jedną całość; są częściami świata, które wzajemnie się dopełniają i uzupełniają. Każda aktywność
człowieka w cyberprzestrzeni jest w tej sytuacji podporządkowana celom człowieka w świecie realnym. Technologie komputerowe są wówczas narzędziem, które pozwala człowiekowi lepiej funkcjonować w świecie. Natomiast w modelu alternatywnym cyberprzestrzeń (którą w tym wypadku
trafniej byłoby nazwać rzeczywistością wirtualną) konkuruje z rzeczywistością, przeciwstawia się
jej. Wytwory techniki stoją tu w opozycji do „reszty świata” – ludzi, zwierząt, przedmiotów. Cyberprzestrzeń staje się wtedy miejscem ucieczki i schronienia przed realnością. Por. M. Robak,
Zarzućcie sieć. Chrześcijanie wobec wyzwań Internetu, Warszawa 2001, s. 16–17.
Por. M. Drożdż, Człowiek w sieci, w: M. Drożdż, J. Smoleń (red.), Internet światem człowieka, Kraków Lublin Kielce 2009, s. 14.
W literaturze pojawia się rozróżnienie między „netwojną” (wojną sieciową) a wojną cybernetyczną
(cyberwojną). Definicja wojny sieciowej obejmuje konflikt związany z informacją, prowadzony na
wysokim szczeblu między narodami bądź grupami społecznymi. Ma ona charakter raczej pozamilitarny. Istotnym elementem netwojny jest cel – wpływanie na to, co populacja, będąca celem ataku,
wie o swojej tożsamości bądź o otaczającym ją świecie. Netwojna może zatem skupiać się na opinii
publicznej, elitach rządzących bądź obu tych celach. Narzędziami netwojny są m.in. propaganda,
kampanie psychologiczne, działania wpływające na procesy polityczne lub kulturowe, dezinformacja bądź manipulowanie lokalnymi mediami, infiltracja sieci komputerowych i baz danych, wysiłki
w zakresie promowania opozycyjnych lub wrogich populacji będących celem grup w sieciach komputerowych. W netwojnę często zaangażowana jest agentura wpływu, jaką udało się wrogowi osadzić
w państwie lub społeczności, będących celem ataku na kluczowych stanowiskach (np. w mediach).
Z kolei cyberwojna definiowana jest jako sposób prowadzenia operacji wojskowych zgodnie z zasadami
związanymi z informacją jako zasobem strategicznym. Jej głównym celem jest zakłócenie funkcjonowania lub zniszczenie systemów komunikacyjnych i informacyjnych przeciwnika oraz osiągnięcie przewagi
poprzez zgromadzenie maksymalnej wiedzy na temat przeciwnika przy jednoczesnym zapobieganiu
uzyskania przez przeciwnika informacji na temat własnych słabych i mocnych stron. Wyraża się to w takim oddziaływaniu na systemy komunikacyjne i informacyjne przeciwnika, aby wpływać na posiadaną
przez niego wiedzę, m.in. na temat identyfikacji własnych oddziałów, możliwości działania, potencjalnych zagrożeń. Wojna cybernetyczna może angażować różnorodne technologie, m.in. dowodzenia
i kontroli, gromadzenia informacji wywiadowczych, przetwarzania i dystrybucji informacji etc. Może

48

1. Internet i komputery – historia, funkcjonowanie, oddziaływanie

sytuację, to w literaturze przyjmuje się, że pierwszym państwem, które padło ofiarą zorganizowanego ataku hakerskiego była Estonia, a stało się to w roku 200781.
W czerwcu 2012 r. pojawiły się doniesienia prasowe, że specjalną jednostkę hakerów do prowadzenia wojny w cyberprzestrzeni przygotowała Bundeswehra82.
Szczególnie atrakcyjnymi obiektami ataku dla cyberterrorystów są tzw. systemy
SCADA (Supervisory Control And Data Aquisition), czyli tzw. infrastruktura krytyczna. Pod tym określeniem kryją się takie obszary funkcjonowania państwa jak
telekomunikacja, system energetyczny, system bankowy i finansowy, produkcja,
magazynowanie oraz transport gazu ziemnego i ropy naftowej, transport, system
zaopatrzenia w wodę, służby ratownicze itp. Ich zniszczenie lub uszkodzenie może
osłabić zdolność obronną oraz bezpieczeństwo ekonomiczne państwa, a ponadto
przerwać ciągłość funkcjonowania władzy i służb publicznych83.
Innymi słowy, cyberwojna we wszystkich swoich postaciach powoduje zmianę
w postrzeganiu pola walki – jest bowiem znacznie mniej związana z geografią konkretnych miejsc, znacznie bardziej zaś z architekturą cyberprzestrzeni. Ponadto
nie musi ona oznaczać fizycznego zniszczenia przeciwnika, a jedynie uderzenie
w krytyczne elementy jego systemu informacyjnego i komunikacyjnego84.

1.3. Różne aspekty funkcjonowania i regulacji Internetu
Mówimy: „Internet” i… Jaki obraz wyświetla się w naszym mózgu? Zawartość
naszej skrzynki mailowej, ostatnio odwiedzana strona WWW, portal społecznościowy, wyszukiwarka? Czy zastanawialiśmy się kiedyś, jak właściwie to wszystko
działa? I co tak naprawdę jest desygnatem pojęcia „Internet”?
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przejawiać się takimi działaniami ofensywnymi, jak „oślepianie” przeciwnika, przeciążanie systemów,
infiltracja systemów komunikacyjnych i informacyjnych. Por. K. Liedel, P. Piasecka, Wojna cybernetyczna – wyzwanie XXI wieku, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2011, nr 17, [online] http://www.bbn.gov.pl/
portal/pl/611/3004/Kwartalnik_BN_quotWojna_cybernetycznaquot.html (dostęp 5 maja 2012 r.).
Wydarzenia te były związane z decyzją rządu Estonii o przeniesieniu pomnika żołnierzy radzieckich z centrum stolicy na cmentarz, co spowodowało protesty rządu Federacji Rosyjskiej oraz
mniejszości rosyjskiej w Estonii. W tym samym czasie estońskie instytucje państwowe padały masowo ofiarą ataku hakerów. Do ataków użyto ok. miliona komputerów na całym świecie. Nigdy
nie udowodniono wprawdzie, że za atakami stoi Rosja, jednak przedstawiciele rządu estońskiego
w swoich wypowiedziach jednoznacznie sugerowali taką możliwość. Por. T. Goban-Klas, Media
i terroryści. Czy zastraszą nas na śmierć?, Kraków 2009, s. 232.
Por. Bundeswehra jest gotowa do wojny w cyberprzestrzeni, „TVN24.pl” z 6 czerwca 2012 r., [online]
Por. J. Kisielnicki, Cyberterroryzm jako element zagrożenia współczesnej cywilizacji, referat podczas konferencji naukowej „Cyberterroryzm – nowe wzywania XXI wieku, Warszawa, 18 maja 2009 r., [online]
http://www.dobrauczelnia.pl/upload/File/KONFERENCJE/Cyberrteroryzm/Kisielnicki_art.pdf
(dostęp 5 maja 2012 r.).
Por. K. Liedel, P. Piasecka, Wojna cybernetyczna…, art. cyt.
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1.3.1. Kontrolerzy i gatekeeperzy Internetu
Internetowe i e-mailowe adresy stały się częścią naszego życia. Są podawane w reklamach na równych prawach z numerami telefonów (właściwie, to raczej telefony są w defensywie). Jak jednak funkcjonuje Internet? Dla niektórych (zwłaszcza starszych) osób jest on być może gigantyczną redakcją, jednym budynkiem…
Symbolem takiego sposobu myślenia stało się stwierdzenie Kazimierza Mijala
w wywiadzie z Robertem Mazurkiem: „W rankingu BBC zrobionym w Internecie Marksa wybrali na Myśliciela Tysiąclecia! Czy to znaczy, że głupcy w tym Internecie pracują?!”85. Kto jednak odpowiada za to, jakie rekordy wyświetlają się
w naszych wyszukiwarkach oraz w jaki sposób adresy internetowe zamieniają się
w język komunikujących się ze sobą komputerów?
1.3.1.1. Władcy domen, czyli kto rządzi Internetem?
Jednym z powszechnych mitów o Internecie jest to, że nie istnieją żadne instytucje, sprawujące nad nim kontrolę i pieczę. Jest to pogląd błędny, przy czym trzeba
zaznaczyć, że instytucje te powstały na drodze samoregulacji twórców wspólnoty
internetowej – przede wszystkim techników i pracowników akademickich. Najważniejszą rolę wśród tych organizacji ogrywa IETF (Internet Engineering Task Force),
który skupia ponad 100 grup roboczych i czuwa nad funkcjonowaniem internetowych protokołów i innymi standardami. Ciałem zarządzającym jest IAB (Internet
Architecture Board). Nazwy domen i adresy IP użytkownikom z całego świata przyznaje wspomniany już ICANN. Kolejna organizacja to ISOC (Internet Society).
W zamierzeniach jest ona przyszłym „rządem” lub Organizacją Narodów Zjednoczonych internetowej wspólnoty. Zadaniem ISOC jest wypracowywanie rozwiązań
dotyczących technicznych, prawnych, ekonomicznych i podatkowych aspektów Internetu; ISOC doradza też w tych kwestiach rządom poszczególnych państw86.
W opublikowanym w 2005 r. raporcie tzw. Grupy Roboczej ds. Zarządzania
Internetem (Working Group on Internet Governance), złożonej z 40 przedstawicieli
rządów, sektora prywatnego i przedstawicieli społecznych, zarządzanie Internetem
zostało zdefiniowane jako „przyjęcie i stosowanie, odpowiednio i zgodnie z pełnioną przez siebie rolą, przez rządy, sektor prywatny i społeczeństwo obywatelskie
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Ostatni towarzysz. Z Kazimierzem Mijalem, szefem kancelarii Bieruta, emigrantem do Albanii i Chin,
ostatnim prawdziwym komunistą, rozmawia Robert Mazurek, brak daty opubl., [online] http://www.
geocities.ws/lbc_1917_2/183wywiadmijal.htm (dostęp 7 lipca 2012 r.). Wywiad ukazał się w 30. numerze miesięcznika „Nowe Państwo” w roku 2001.
Por. J. van Dijk, Społeczne aspekty nowych mediów, tł. J. Konieczny, Warszawa 2010, s. 187–188.
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wspólnych zasad, norm, przepisów, procedur decyzyjnych i programów działania,
które kształtują ewolucję i wykorzystanie Internetu”87.
Jednak obecnie trwa dyskusja na temat tego, kto powinien kontrolować Internet. Wielu rządom nie w smak jest fakt, iż ogólnoświatowa sieć kontrolowana jest
przez organizacje de facto prywatne. Pojawiają się glosy, domagające się globalnej
kontroli nad Internetem przez wspólnotę międzynarodową (choć nie do końca
jasne jest, jakie instytucje miałyby z ramienia tejże wspólnoty sprawować kontrolę). Z uwagi na międzynarodowy charakter instytucji, które zarządzają Internetem
i które chciałyby mieć wpływ na zarządzanie nim, batalia ta nabiera charakteru politycznego. Trzeba też zwrócić uwagę, że zarządzanie Internetem nie ogranicza się
li tylko do spraw ściśle technicznych, jak przydzielanie adresów IP, ale w szerszym
rozumieniu obejmuje m.in. kwestie praw autorskich, bezpieczeństwa, przydziału
widma częstotliwości bezprzewodowych, ochronę konsumenta, kwestie podpisu
elektronicznego i inne. Za każdy z tych obszarów odpowiada jakaś organizacja
lub agenda, a często obszary ich kompetencji łączą się i przenikają, co nie ułatwia
działania88.
Głos w dyskusji zabrał m.in. Parlament Europejski w Rezolucji z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie zarządzania Internetem: kolejne działania (2009/2229(INI))
i akurat tę wypowiedź należy oceniać pozytywnie. Internet nazwany jest niej „globalnym publicznym dobrem” oraz „niezbędnym narzędziem propagowania inicjatyw demokratycznych, debaty politycznej, poznawania technologii cyfrowych
i upowszechniania wiedzy”, zaś „dostęp do Internetu jest uzależniony od korzystania z szeregu praw podstawowych i jednocześnie je gwarantuje”. Dokument ponadto podkreśla potrzebę „stworzenia odpowiednich zabezpieczeń przed nowymi
formami nadzoru, kontroli i cenzury przez podmioty publiczne lub prywatne, aby
swoboda dostępu do Internetu i ochrona życia prywatnego były realne, nie zaś
iluzoryczne”.
W kwestii zarządzania Internetem stoi na stanowisku, że „aby uchronić interesy UE i zachować Internet jako globalne publiczne dobro, zarządzanie Internetem
powinno opierać się na szerokim modelu, który równoważyłby udział sektorów
publicznego i prywatnego, unikając dominacji ze strony jakiejkolwiek pojedynczej jednostki lub grupy jednostek oraz prób podejmowanych przez państwa lub
ponadnarodowe organy, by kontrolować przepływ informacji w Internecie, jednocześnie współdziałając z wielostronnymi procesami w zakresie zarządzania
Internetem”, zaś „rządy powinny unikać angażowania się w zwykłe zarządzanie
87
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Por. E. Murawska-Najmiec, Informacja na temat działań społeczności międzynarodowej na rzecz objęcia Internetu systemem prawa przy jednoczesnej ochronie swobody wypowiedzi i informacji, Analiza
Biura KRRiT 2005, nr 7, s. 7.
Por. tamże, s. 5.
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Internetem, powstrzymać się od szkodliwej innowacji i konkurencji za sprawą niepotrzebnych, uciążliwych i restrykcyjnych uregulowań i nie próbować kontrolować
tego, co jest i powinno pozostać globalnym dobrem wspólnym”. Ponadto „wzywa
rządy do zaprzestania narzucania ograniczeń w dostępie do Internetu w drodze
cenzury, blokowania, filtrowania lub na inne sposoby” oraz „podkreśla, że wszelkie ograniczenia uznane za niezbędne powinny być ograniczone do koniecznego
minimum w społeczeństwie demokratycznym, opierać się na prawie i być skuteczne i proporcjonalne”. Odnosi się także bezpośrednio do działalności ICANN,
IANA i innych przedsiębiorstw, zajmujących się rejestracją domen, proponując
szereg usprawnień w ich finansowaniu i działaniu89.
W innym dokumencie, Rezolucji z 5 maja 2010 r. „Nowa agenda cyfrowa dla
Europy: 2015.eu” znalazło się stwierdzenie, że „do 2013 r. każde gospodarstwo
domowe w UE powinno uzyskać dostęp do szerokopasmowego Internetu po konkurencyjnej cenie” (choć dziś raczej można stwierdzić, że pozostanie ono jedynie
pobożnym życzeniem); zachęca również do szkolenia obywateli w zakresie korzystania z Internetu90.
Z kolei, zdaniem jednego z założycieli Google’a, Sergieja Brina, trzy obecnie
istniejące największe zagrożenia dla otwartego Internetu to rządy, które chcą
mieć kontrolę nad komunikowaniem się obywateli, przemysł rozrywkowy walczący z piractwem (co stało się dla wielu bardziej oczywiste po zamieszaniu w sprawie
ACTA) i firmy IT, np. Apple lub Facebook, które tworzą zamknięte platformy aplikacji, narzucają rynkowi wiele swoich reguł, które nie sprzyjają innowacji, a także
ograniczają dostęp do danych91.
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Por. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie zarządzania Internetem: kolejne działania (2009/2229(INI)), strony internetowe Parlamentu Europejskiego (ost.
aktualizacja 27 maja 2011 r.)., [online] http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2010-0208&language=PL&ring=A7-2010-0185 (dostęp 18 kwietnia 2012 r.);
P. Waglowski, Rezolucja w sprawie „zarządzania internetem” – cenzura, domeny, prywatność i prawo
do zapomnienia..., „VaGla.pl” z 21 czerwca 2010 r., [online] http://prawo.vagla.pl/node/9129 (dostęp 18 kwietnia 2012 r.).
Por. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie nowej agendy cyfrowej dla
Europy: 2015.eu (2009/2225(INI)), strony internetowe Parlamentu Europejskiego (aktualizacja
11 lutego 2011 r.), [online] http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2010-0133&language=PL (dostęp 18 kwietnia 2012 r.).
Por. M. Maj, Cenzura i rynek IT zagrażają sieci – mówi współzałożyciel Google, „Dziennik Internautów” z 16 kwietnia 2012 r., [online] http://di.com.pl/news/44747,0,Cenzura_i_rynek_IT_zagrazaja_
sieci_-_mowi_wspolzalozyciel_Google.html (dostęp 18 kwietnia 2012 r.); I. Katz, Web freedom faces
greatest threat ever, warns Google’s Sergey Brin, „The Guardian” z 15 kwietnia 2012 r., [online] http://
www.guardian.co.uk/technology/2012/apr/15/web-freedom-threat-google-brin (dostęp 18 kwietnia
2012 r.).
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1.3.1.2. Filtrowanie Internetu, czyli potęga wyszukiwarek
Ważnym elementem Internetu są wyszukiwarki, indeksujące jego zasoby i umożliwiające dostęp do nich. Obecnie szacuje się bowiem, że ponad 90% nowych informacji
archiwizuje się na nośnikach cyfrowych, zaś corocznie wielkość informacyjnych zasobów w digitalnej postaci rośnie o jedną trzecią. Zatem umiejętność klasyfikowania,
porządkowania i wyszukiwania informacji staje się jednym z podstawowych wyzwań
współczesnych narzędzi technologii informacyjnych92. Z tego względu czasami nazywa
się wyszukiwarki współczesnymi gatekeeperami Internetu – albowiem kształtują one
środowisko, w którym funkcjonują, zaś jako filtry informacji mogą jednocześnie pełnić funkcję selekcji treści93. Warto też pamiętać, że wyszukiwarki nie są narzędziami
neutralnymi technologicznie. Mają one swoje parametry, wyznaczające ramy użycia.
Mogą być używane z różnym skutkiem, a ponadto są usługą, kontrolowaną przez instytucje, które ją dostarczają – a niektórzy ze współczesnych badaczy Sieci oskarżają
je o realizowanie polityki, która wydaje się popychać Internet w kierunku zupełnie
odwrotnym, niż ideologia Internetu jako przestrzeni inkluzywnej i demokratycznej,
która dotychczas stanowiła motor napędowy jego rozwoju. Obecnie zaś wyszukiwarki
stają się coraz częściej postrzegane jako czynnik, który wpływa na nierówne szanse korzystania z cyfrowych technologii94. Jak zauważają M. Filiciak i A. Tarkowski, „wbrew
zapowiedziom, że media cyfrowe zlikwidują pośredników, pojawili się nowi gatekeeperzy – do najważniejszych z nich należą dziś wyszukiwarki. Pozornie neutralne, na
tysiąc sposobów decydują, jakie informacje ostatecznie zostaną przez nas wybrane”95.
Jednak widzą oni również alternatywę, gdyż, ich zdaniem, „równocześnie gatekeeperem nowego rodzaju staje się uwspólniona mądrość tłumu – w postaci tak zwanych
kumplonomii: katalogów treści tworzonych wspólnie przez internautów, stanowiących
alternatywny mechanizm filtrowania w stosunku do wyszukiwarek”96.
Przed sytuacją monopolu jednej tylko wyszukiwarki ostrzegał swego czasu
jeden z ojców Internetu, Tim Berners-Lee, podkreślając, że taka sytuacja nieuchronnie prowadzi do ograniczenia liczby innowacji, które są jednym z czynników gwarantujących uniwersalność Sieci97.
92
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Por. W. Gogołek, Komunikacja sieciowa…, dz. cyt., s. 196–197.
Por. A. Tarkowski, J. Hofmokl, Wyszukiwarki jako gatekeeperzy Internetu, w: D. Batorski, M. Marody, A. Nowak (red.), Społeczna przestrzeń Internetu, Warszawa 2006, s. 56.
Por. tamże.
M. Filiciak, A. Tarkowski, Alfabet nowej kultury: G jak gatekeeper (albo gatekeepera brak), „Dwutygodnik.com” 2009 nr 8, [online] http://www.dwutygodnik.com/artykul/279 (dostęp 18 kwietnia
2012 r.).
Tamże.
Por. M. Maj, Ojciec Internetu krytykuje Facebooka, „Dziennik Internautów” z 22 listopada 2010 r., [online] http://di.com.pl/news/34651,0,Ojciec_internetu_krytykuje_Facebooka.html (dostęp 18 kwietnia
2012 r.).
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Jądrem każdej wyszukiwarki jest jej indeks. Jest to zasób informacyjny o zawartości poszczególnych stron wyróżnionej umyślnie lub przypadkowo części Sieci.
Zawartość indeksu jest rezultatem pracy internetowych szperaczy (pająków, robotów – ang. spider lub crawler), czyli specjalnych programów, które przeczesują
Sieć i poszczególne strony internetowe. Oczywiście, nie są w stanie przeszukać
wszystkich zasobów Internetu – szacuje się, że tzw. głęboka Sieć (deep Web) obejmuje ok. 500 razy więcej informacji niż Sieć płytka. Pająki po odnalezieniu strony
analizują jej treść, czyszcząc ją ze znaczników HTML. Szczególną uwagę poświęcają takim miejscom jak nagłówki, tytuły, słowa kluczowe, metadane, popularność
strony (liczba linków prowadzących do danej strony z innych serwisów), czy siła
domeny (jej wiek i tematyka). Strony dodawane są do bazy danych i indeksowane
(indeks wyszukiwarki to spis wszystkich unikalnych słów wraz z odnośnikami do
miejsc występowania ich w bazie danych). Indeks są przeszukiwany w razie potrzeby przez program wyszukujący – gdy pojawia się zapytanie o konkretne słowo.
Wyniki wyszukiwania przedstawiane są w postaci listy wyszukiwania.
Pozycja na liście wyszukiwania zależy od wielu czynników. Oczywiście, każdy
właściciel strony chciałby, by to właśnie jego strona wyświetlała się jak najwyżej.
Klucz, według którego strony są umieszczane na liście wyników, decydujący o kolejności stron na tej liście, jest utajniony. Wynika to z faktu, że programy wyszukujące
nie są w stanie tak naprawdę zrozumieć treści pytania i operują zestawami słów
kluczy. Co więcej, klucz sortowania (algorytm) jest często zmieniany, by utrudnić życie osobom, zajmującym się pozycjonowaniem stron, czyli optymalizującym
stronę, by wyświetlała się na liście wyszukiwania na jak najwyższej pozycji (podobno analitycy Google zmieniają ten algorytm ok. 200 razy w roku). Różnice w algorytmach poszczególnych wyszukiwarek sprawiają, że różne wyszukiwarki udzielają
różnych odpowiedzi na to samo zapytanie, zaś żadna z nich nie udziela odpowiedzi kompletnej. Tzw. SEO, czyli Search Engine Optimalization staje się ważnym
składnikiem internetowej wiedzy, zaś osoby specjalizujące się w pozycjonowaniu
mogą liczyć na coraz więcej atrakcyjnych ofert pracy. Zważywszy na wspomnianą
zmienność algorytmów wyszukiwania i indeksowania, SEO jest zajęciem wymagającym nieustannego doskonalenia warsztatu. A gra toczy się o naprawdę wiele: ok.
90% internautów ogranicza się do sprawdzenia zaledwie pięciu pierwszych linków
na liście wyszukiwania. Tak więc spadek poniżej piątego miejsca może oznaczać
znaczny spadek liczby odwiedzających stronę, co ma nieraz bezpośrednie przełożenie na dochody. Wyszukiwarki radzą sobie z tym, oferując odpłatnie miejsca tuż
obok najwyżej pozycjonowanych wyników wyszukiwania (tzw. linki sponsorowane,
ang. paid placement)98.
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Por. A. Tarkowski, J. Hofmokl, Wyszukiwarki jako…, art. cyt., s. 63–64; Google pod lupą. Jak działają wyszukiwarki internetowe?, „Komputer Świat” z 16 marca 2012 r., [online] http://www.kompu-

54

1. Internet i komputery – historia, funkcjonowanie, oddziaływanie

Coraz mocniej widać zależność między umieszczonymi na stronie odnośnikami
do mediów społecznościowych oraz współdzieleniem linków w mediach społecznościowych z miejscem strony w rankingu. Duży wpływ na pozycję w wyszukiwarce
mają też sama konstrukcja serwisu, czyli budowa adresów URL, nawigacji wewnętrznej, menu oraz inne aspekty techniczne, np. siła linków, które prowadzą do
domeny, jakość domen oraz podstron poszczególnych serwisów, z których prowadzą linki przychodzące, czas spędzony przez użytkownika na stronie i wiele innych.
Niekorzystne natomiast dla pozycjonowania strony są: niedostępność serwera dla
botów indeksujących, podobna lub zduplikowana zawartość strony, linki zewnętrzne do słabych stron, sprzedawanie/kupowanie linków, spamowanie/stuffing (zbyt
duża liczba słów kluczowych) oraz mała liczba odwiedzających99.
W Internecie istnieje wiele wyszukiwarek – od ogólnych po bardzo specjalistyczne. Historia największych wyszukiwarek często rozpoczynała się niepozornie
– od prostych pomysłów, opracowanych w, niemal już przysłowiowym, garażu (co
nawiązuje do początków firmy Microsoft). Przykładowo, w 1994 r. dwóch doktorantów ze Stanford University odkryło i opublikowało w Internecie nowe rozwiązanie, dotyczące sposobu wyszukiwania cyfrowej informacji w zbiorach WWW.
W efekcie tego niezwykle udanego pomysłu powstał portal i wyszukiwarka Yahoo!
W 1995 r. ruszyła wyszukiwarka Altavista, która jednak klasyfikowała strony na
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terswiat.pl/jak-to-dziala/2012/03/jak-dzialaja-wyszukiwarki-internetowe.aspx (dostęp 14 kwietnia
2012 r.). O skutkach wspomnianej polityki zmian algorytmów wyszukiwania i indeksowania boleśnie przekonali się właściciele polskich porównywarek cenowych i innych serwisów, wykorzystujących System Wymiany Linków, który sprawiał, że strony te pokazywały się na najwyższych
miejscach list wyszukiwania. W wyniku działań Google nagle serwisy te zanotowały znaczący spadek na listach, co błyskawicznie przełożyło się na ruch w serwisach (spadek o ok. 25%). Jednak po
początkowych głosach oburzenia i krytyki pojawiły się również wypowiedzi w tonie akceptującym,
wskazujące, iż ruch Google był po prostu porządkowaniem rynku i że specjaliści od SEO powinni
zaprzestać stosowania działań z pogranicza spamu. Por. A. Todorczuk, Długie macki Google, Press
2012, nr 3, s. 13. Z kolei pod koniec kwietnia 2012 r. na oficjalnym blogu głównego webmastera Google’a zapowiedziano kolejną zmianę algorytmu, mającą na celu walkę z tzw. webspamem.
Wprowadzone zmiany mają wpłynąć na ok. 3% wyników w przypadku języka angielskiego i ok. 5%
wyników w języku polskim. Por. M. Cutts, Another step to reward high-quality sites, „Official Google
Webmaster Central Blog” z 24 kwietnia 2012 r., [online] http://googlewebmastercentral.blogspot.
com/2012/04/another-step-to-reward-high-quality.html (dostęp 27 kwietnia 2012 r.).
Por. W. Gogołek, Komunikacja sieciowa..., dz. cyt., s. 196–197; Sz. Pietkiewicz, Tajemnice SEO – jak
działa wyszukiwarka internetowa?, „Bankier.pl” z 12 października 2011 r., [online] http://www.bankier.pl/wiadomosc/Tajemnice-SEO-jak-dziala-wyszukiwarka-internetowa-2418457.html (dostęp
17 marca 2012 r.); Jak działają wyszukiwarki?, „Seo24” (brak daty opubl.), [online] http://seo24.
com.pl/1,2,pozycjonowanie,17,jak_dzia%C5%82aj%C4%85_wyszukiwarki.html (dostęp 17 marca
2012 r.); Google pod lupą. Jak działają wyszukiwarki internetowe?, „Komputer Świat” z 16 marca
2012 r., [online] http://www.komputerswiat.pl/jak-to-dziala/2012/03/jak-dzialaja-wyszukiwarki-internetowe.aspx (dostęp 17 marca 2012 r.); Jak działają wyszukiwarki?, „Web Search Factory” (brak
daty opubl.), [online] http://www.websearchfactory.pl/jak_dzialaja_wyszukiwarki (dostęp 17 marca 2012 r.).
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podstawie częstotliwości występowania w ich treści danego słowa kluczowego, co
doprowadziło do wielu nadużyć w pozycjonowaniu. Nowy mechanizm wyszukiwania w Internecie i wyszukiwarkę o nazwie Google zaproponowało i stworzyło
w 1998 r. dwóch innych doktorantów Stanford University – Larry Page i Sergey
Brin. Początkowo nikt nie chciał kupić ich produktu, w końcu jednak otrzymali wsparcie. Samo słowo „Google” pochodzi od wyrazu „googol”, oznaczającego
ogromną liczbę – jedynkę ze 100 zerami100. Dziś Google to jedna z największych
globalnych korporacji, oferująca użytkownikom rozmaite usługi, m.in. Google
News, Google Books, konta pocztowe Gmail, portal społecznościowy Google+;
ponadto Google Maps, Interaktywnego tłumacza w ramach kilkudziesięciu języków, blogi czy grupy dyskusyjne. Częścią Google jest także portal Youtube.com,
który został kupiony przez internetowego giganta w 2006 r. za sumę 1,65 mld dolarów101. Jako ciekawostkę można odnotować fakt, że we wrześniu 2011 r. internetowy gigant ujawnił skalę zużycia energii elektrycznej przez należące doń urządzenia
– jest to ilość, wystarczająca do zasilenia ok. 200 000 domów, a zatem sporego
miasta – jednak wskazując przy tym działania, które podejmuje na rzecz ochrony
przyrody oraz oszczędności energii elektrycznej102.
W marcu 2012 r. „The Wall Street Journal” doniósł o planowanych przez Google zmianach w sposobie prezentacji wyszukiwanych danych. Zmiany zostały
określone jako „rewolucyjne” i polegać mają na podawaniu większej liczby faktów
i precyzyjnych odpowiedzi na zapytania wyszukujące, zamiast – jak dotąd – tylko
zestawu linków. Celem Google ma być podawanie jak największej liczby precyzyj-
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Por. A. Straszak, J. Rutkowska, Nowe wielkie systemy informacji społeczeństw XXI wieku, w: J. Goliński i in. (red.), Współczesne aspekty informacji. Tom 2, Warszawa 2010, s. 112; A. Miełżyńska,
Narodziny i rozwój Internetu…, art. cyt., s. 13–14.
Por. Google kupił YouTube, „Money.pl” z 10 października 2006 r., [online] http://manager.money.
pl/news/artykul/google;kupil;youtube,164,0,190884.html (dostęp 1 lutego 2012 r.). W swej słynnej
książce „Śmierć gazet i przyszłość informacji” B. Poullet pisze: „Google, najpotężniejsza wyszukiwarka na świecie (…), którego dominacja jest niepodważalna w uprzemysłowionych krajach Zachodu, stał się na przestrzeni dziesięciu lat maszyną reklamową, pociągającą za wszystkie sznurki
w nowej gospodarce. Ten gigant Internetu wykazuje zadziwiającą moc: korzysta z niego ponad połowa internautów. Zatrudnia blisko 20 000 pracowników, w większości wysoko wykwalifikowanych
inżynierów, co pozwala mu uzyskać zdecydowaną przewagę nad konkurentami takimi jak Microsoft, a na jego potrzeby pracuje 500 000 komputerów, zainstalowanych w 32 krajach. Firma z Mount Valley w Kalifornii, która dzisiaj stała się czymś znacznie więcej, aniżeli zwykłą wyszukiwarką,
w Stanach Zjednoczonych wchłonęła 25% inwestycji reklamowych w Internecie w 2006 r. (…)”.
B. Poulet, Śmierć gazet i przyszłość informacji, tł. O. Hedemann, Wołowiec 2011, s. 59.
Por. J. Glanz, Google Details, and Defends, Its Use of Electricity, „New York Times” z 8 września
2011 r., [online] http://www.nytimes.com/2011/09/09/technology/google-details-and-defends-itsuse-of-electricity.html?_r=1 (dostęp 7 marca 2012 r.).
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nych odpowiedzi dzięki zastosowaniu „wyszukiwania semantycznego”, zaś samo
wyszukiwanie w Google ma bardziej przypominać ludzkie rozumienie świata103.
Nie znaczy to jednak, że Google cieszy się wyłącznie sympatią użytkowników
Internetu. Coraz częściej formułuje się pod adresem tego internetowego giganta
oskarżenia o praktyki monopolistyczne. Przykładem tego może być chociażby list,
który polscy wydawcy prasy skierowali 26 marca 2012 r. do Joaquina Almunii,
unijnego komisarza ds. konkurencji. W liście piszą, że – ich zdaniem – dominująca
pozycja Google’a na rynku wyszukiwarek jest zagrożeniem dla istnienia i rozwoju
polskiej prasy oraz poważnie szkodzi konkurencyjnym podmiotom w Internecie.
Zdaniem polskich wydawców, Google faworyzuje własne treści w wynikach wyszukiwania, a materiałów wydawców używa niekiedy nieodpłatnie i bez uzyskania pozwolenia. Polscy wydawcy nie są bynajmniej osamotnieni w swym proteście: ich inicjatywa wpisuje się w działania wydawców europejskich. Od listopada
2010 r. Komisja Europejska prowadzi postępowanie antymonopolowe w sprawie
Google’a, mające sprawdzić, czy koncern nie nadużywa dominującej pozycji na
rynku wyszukiwarek104. O łamanie unijnego prawa antymonopolowego oskarżają
Google’a także instytucje z innych branż – na początku kwietnia 2012 r. do Komisji
Europejskiej wpłynęła 12. skarga tego typu105. Skandal wywołała także wcześniejsza sprawa z 2007 r., kiedy to Google został oskarżony o bezprawne gromadzenie
zawartości sieci bezprzewodowych Wi-Fi, przechwyconych podczas przygotowywania usługi Google Street View (były to m.in. prywatne e-maile, hasła, SMS-y i inne
ważne informacje osobowe). Google uniknęło wprawdzie kary za nielegalne gromadzenie danych, jednak Federalna Komisja Telekomunikacji (Federal Communications Commission – FCC) domaga się dla internetowego giganta 25 tys. dolarów
kary za odmowę współpracy z organem, prowadzącym dochodzenie106.
Kolejnym kamyczkiem, wrzucanym do ogródka właścicieli internetowych wyszukiwarek, jest ich ewentualna współpraca z niedemokratycznymi reżimami, które chcą blokować swoim obywatelom dostęp do niepożądanych przez siebie treści
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Por. Google planuje rewolucyjne zmiany w wyszukiwarce, „Wirtualne Media” z 16 marca 2012 r.,
[online] http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/google-planuje-rewolucyjne-zmiany-w-wyszukiwarce (dostęp 17 marca 2012 r.). Więcej o wyszukiwaniu semantycznym i idei Semantic Web w dalszej
części pracy.
Por. V. Makarenko, Wydawcy prasy skarżą się na Google do Komisji Europejskiej, „Wyborcza.biz”
z 30 marca 2012 r., [online] http://wyborcza.biz/biznes/1,106928,11447727,Wydawcy_prasy_skarza_sie_na_Google_do_Komisji_Europejskiej.html (dostęp 16 kwietnia 2012 r.).
Por. To już 12 firm. Oskarżają Google o nadużywanie monopolu, „Wyborcza.biz” z 1 kwietnia
2012 r., [online] http://wyborcza.biz/biznes/1,101558,11461984,To_juz_12_firm__Oskarzaja_Google_o_naduzywanie_monopolu.html (dostęp 16 kwietnia 2012 r.).
Por. Google grozi maksymalna grzywna za utrudnianie dochodzenia, „Onet.pl” z 17 kwietnia 2012 r.,
[online] http://gielda.onet.pl/google-grozi-maksymalna-grzywna-za-utrudnianie-doc,18726,5105
708,1,news-detal (dostęp 18 kwietnia 2012 r.).
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(szczególnie głośno o tej sprawie było w kontekście Chin). Władze chińskie oskarża się o działania, mające na celu sprawić, by po wpisaniu w wyszukiwarkę jednego
ze słów lub wyrażeń „zakazanych” (np. demokracja, prawa człowieka, dyktatura, antykomunizm, komunistyczni przestępcy, masakra, ludobójstwo, 4 czerwca,
Matki Tian’anmen), wyszukiwarka nie zwróciła wyników lub też wyświetliła treści
niezwiązane z zapytaniem107. Współpracę z rządem chińskim w cenzurowaniu niewygodnych dla niego treści prowadziły m.in. Google i Yahoo! (ta druga wyszukiwarka oskarżana była m.in. o spowodowanie uwięzienia jednego z opozycjonistów), jednak w 2010 r., po serii ataków chińskich hakerów na serwery Google’a,
mimo nacisków chińskiego rządu, firma ta zaprzestała cenzurowania Sieci w Chinach. Podobny los spotkał serwery Yahoo!, zaatakowane przez hakerów tydzień po
urządzeniach Google’a, zaś Yahoo! w pełni poparła stanowisko swego konkurenta
wobec rządu Chin, mimo niezadowolenia niektórych swoich inwestorów i partnerów handlowych108. Zeznając w 2010 r. przed amerykańskim Senatem, władze
Google’a tłumaczyły, że koncern przestrzega prawa krajów, w których działa, co
oznaczałoby, że wyniki cenzurowania były cenzurowane także w 12 innych krajach poza Chinami, takich jak Iran, Arabia Saudyjska czy Pakistan109. Kolejnym
krokiem Google’a i Yahoo! Było podpisanie wespół z Microsoftem w 2008 r. tzw.
Global Network Initiative – dokumentu, mającego na celu ochronę prywatności
użytkowników Internetu110. Nie spotkał się on jednak ze zbyt dobrym przyjęciem –
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Por. Cenzura Internetu w Chińskiej Republice Ludowej, „Wikipedia.pl” (ost. aktualizacja 19 stycznia
2012 r.), [online] http://pl.wikipedia.org/wiki/Cenzura_Internetu_w_Chi%C5%84skiej_Republice_Ludowej (dostęp 18 kwietnia 2012 r.).
Por. Yahoo posadziło Chińczyka za kratki!, „Dziennik Internautów” z 10 lutego 2006 r., [online]
http://di.com.pl/news/12778,0.html (dostęp 18 kwietnia 2012 r.); Chiński atak na skrzynki Yahoo!,
„TVN24.pl” z 31 marca 2010 r., [online] http://www.tvn24.pl/12692,1650260,0,1,chinski-atak-na-skrzynki-yahoo,wiadomosc.html (dostęp 18 kwietnia 2012 r.); T. Grynkiewicz, Google grozi wycofaniem się z Chin. Nie chce już cenzury w sieci, „Wyborcza.biz” z 13 stycznia 2010 r., [online] http://
wyborcza.biz/biznes/1,101562,7447691,Google_grozi_wycofaniem_sie_z_Chin__Nie_chce_juz_
cenzury.html (dostęp 18 kwietnia 2012 r.); M. Majchrzycki, Google porzuca cenzurę w Chinach,
„Dobre Programy” z 17 marca 2010 r., [online] http://www.dobreprogramy.pl/Google-porzuca-cenzure-w-Chinach,Aktualnosc,17189.html (dostęp 18 kwietnia 2012 r.); V. Makarenko, Chiński
rząd ostrzega Google i stawia gigantowi nowe żądania, „Wyborcza.biz” z 12 marca 2010 r., [online]
http://wyborcza.biz/biznes/1,101562,7657390,Chinski_rzad_ostrzega_Google_i_stawia_gigantowi_nowe.html (dostęp 18 kwietnia 2012 r.); M. Gajewski, Yahoo! popiera decyzję Google’a
w sprawie Chin, staje się obiektem krytyki, „Chip.pl” z 18 stycznia 2010 r., [online] http://www.chip.
pl/news/wydarzenia/umowy-i-fuzje/2010/01/yahoo-popiera-decyzje-googlea-w-sprawie-chin-stajesie-obiektem-krytyki (dostęp 18 kwietnia 2012 r.).
Por. M. Gajewski, Google zeznawało przed Senatem w sprawie cenzury w Chinach, „Chip.pl”
z 3 marca 2010 r., [online] http://www.chip.pl/news/wydarzenia/prawo-i-polityka/2010/03/googlezeznawalo-przed-senatem-w-sprawie-cenzury-w-chinach (dostęp 18 kwietnia 2012 r.).
Por. A.P. Mitchell, Google, MS and Yahoo Sign Global Network Initiative to Protect User Privacy
in Other Countries, „The Internet Patrol” z 29 października 2008 r., [online] http://www.thein-
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został skrytykowany przez Amnesty International za jego słabość oraz nierozwiązanie niektórych kwestii spornych111. Nie udało się również namówić do podpisania deklaracji innych internetowych gigantów, jak Twitter czy Facebook112. Mimo
jawnie okazywanego niezadowolenia z tego powodów i nacisków, rząd chiński
jednak przedłużył Google’owi licencję na działalność w Chinach113. Jednak trzy
największe chińskie koncerny internetowe (wyszukiwarka Baidu oraz Sina i Tencent) zapowiedziały kontynuację polityki „walki z plotkami”, pod którym to eufemizmem rozumieć należy cenzurę Internetu114.

1.3.2. Internet a prawo – pytania i wyzwania
Rzeczywistość Internetu długo pozostawała poza zainteresowaniem prawa. Nie
zawsze było możliwe przeniesienie paragrafów regulujących świat realny do świata
wirtualnego, ponadto wielu było (i jest) zwolenników wyłączenia cyberprzestrzeni
spod jakiejkolwiek regulacji prawnej. Powoli jednak prawodawcy na całym świecie
wkraczają również w obszar Internetu, dążąc do uregulowania prawnego statusu
m.in. mediów internetowych. Nie ulega jednak wątpliwości, że kwestia mediów
internetowych rodzi nadal wiele pytań i wątpliwości natury prawnej, na które kiedyś trzeba będzie jednoznacznie odpowiedzieć; być może postęp techniczny spowoduje także powstanie nowych technologii, które będą domagały się prawnego
uregulowania.
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ternetpatrol.com/google-ms-and-yahoo-sign-global-network-initiative-to-protect-user-privacyin-other-countries/ (dostęp 18 kwietnia 2012 r.). Więcej o samym GNI na stronie internetowej
projektu: http://www.globalnetworkinitiative.org/. Jak twierdzili złośliwi krytycy, Google mógł
sobie pozwolić na taki ruch, gdyż i tak wyszukiwarką nr 1 w Chinach jest lokalna Baidu, zaś ewentualne straty z zamknięcia witryny google.cn byłyby tylko niewielką częścią rocznych przychodów
koncernu, który i tak na tej decyzji bardzo zyskał wizerunkowo. Por. J. Sosnowska, Czy Google
jest siłą dobra?, „Gazeta.pl” z 24 marca 2010 r., [online] http://technologie.gazeta.pl/internet/1,104665,7696374,Czy_Google_jest_sila_dobra_.html (dostęp 18 kwietnia 2012 r.).
Por. B. Johnson, Amnesty criticises Global Network Initiative for online freedom of speech,
„The Guardian” z 30 października 2008 r., [online] http://www.guardian.co.uk/technology/2008/
oct/30/amnesty-global-network-initiative (dostęp 18 kwietnia 2012 r.).
Por. V.G. Kopytoff, Sites Like Twitter Absent From Free Speech Pact, „The New York Times”
z 6 marca 2011 r., [online] http://www.nytimes.com/2011/03/07/technology/07rights.html?_r=1
(dostęp 18 kwietnia 2012 r.).
Por. J. Sosnowska, Google zostaje w Chinach, „Gazeta.pl” z 9 lipca 2010 r., [online] http://technologie.gazeta.pl/internet/1,104530,8122913,Google_zostaje_w_Chinach.html (dostęp 18 kwietnia
2012 r.).
Por. A. Nowak, Internetowi giganci z Chin będą kontynuowali cenzurę, „Dziennik Internautów”
z 11 kwietnia 2012 r., [online] http://di.com.pl/news/44665,0,Internetowi_giganci_z_Chin_beda_
kontynuowali_cenzure.html (dostęp 18 kwietnia 2012 r.).
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1.3.2.1. Romantyczni kowboje kontra nudni prawnicy
– czy w Internecie obowiązuje prawo?
Podejmując rozważania na temat Internetu, nie sposób pominąć pytania o jego relację do innych mediów. Wątek ten zostanie rozwinięty szerzej w rozdziale drugim,
jednak już teraz można przywołać opinie, głoszące, że Internet jest metamedium
lub środowiskiem medialnym. Ale co w praktyce to oznacza? Odwołując się do
analogii ze świata komputerów – Internet może być dla mediów tym, czym jest system operacyjny dla programów: sam nie będąc programem, umożliwia ich funkcjonowanie. Jest to jednak środowisko nieco inne niż znany nam świat realny – tak
więc media funkcjonują w nim w inny, specyficzny dla tego środowiska sposób. Jest
to istotne o tyle, że dochodzimy do pytania o prawne podstawy funkcjonowania
mediów w Internecie. Czy normy prawne, funkcjonujące w świecie realnym i regulujące działalność mediów tradycyjnych, sprawdzą się również w świecie nowych
mediów, w świecie wirtualnym?115
Ta dyskusja nie jest niczym nowym – toczy się bowiem na łamach prawniczej literatury amerykańskiej i europejskiej już od lat dziewięćdziesiątych. Pojawiają się
w niej różne pytania: Kto i przy pomocy jakich środków może i powinien regulować
Internet? Czy regulacyjna działalność państwa jest możliwa do pogodzenia z właściwościami globalnej Sieci? Jak w tych nowych warunkach powinno się tworzyć
prawo? Czy tradycyjne, osadzone terytorialnie systemy prawotwórcze będą w stanie utrzymać swoją dotychczasową pozycję, kształtować postawy społeczne i kontrolować zachowania członków społeczeństwa?116 Jak wykorzystać możliwości,
stwarzane przez Internet dla rozwoju wolności politycznych, zachowując przy tym
spójność systemu praw gwarantowanych przez demokratyczne społeczeństwa?117
Ponadto upowszechnienie Internetu spowodowało konieczność pilnego wyznaczenia prawnych granic jego przekazu także w kilku innych, bardziej szczegółowych płaszczyznach, m.in. w kwestii niezamawianej reklamy, zawierania umów
115
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Poniżej omawiane zagadnienia zawierają m.in. fragmenty artykułu, w którym autor obszerniej poruszył omawiany problem. Por. A. Adamski, Internet a polskie prawo prasowe…, art. cyt.
Por. K. Dobrzeniecki, Lex informatica, Toruń 2008, s. 58. Nie są to problemy nowe, ale podejmowane systematycznie od kilkunastu lat. Stan prawny tego zagadnienia na rok 2000 jest dobrze
opisany w: M. Matuzik, Prawna i etyczna regulacja przepływu informacji w Internecie, „Zeszyty Prasoznawcze” 2000(XLII), nr 1–2(161–162), s. 164–178. Jednak niektóre z zawartych tam informacji
wskutek ewolucji prawa przestały już być aktualne.
Por. I. Oleksiuk, Wolności osobiste i polityczne w Internecie. Polityka prawna USA i Kanady, „Studia
Medioznawcze” 2002, nr 4(9), s. 69. Jak zauważa J. van Dijk, osobną kwestią, obok regulacji prawnych, jest kwestia kontroli rynkowej nad Internetem, przejawiającej się m.in. w częściowo ukrytym
wpływie producentów sprzętu i oprogramowania na usługi oferowane w Sieci. Systemy operacyjne,
przeglądarki, wyszukiwarki nie są neutralnymi narzędziami technicznymi – wszystkie silnie oddziałują na aktywność użytkowników Internetu i zamieszczane w nim treści. Por. J. van Dijk, Społeczne
aspekty…, dz. cyt., s. 188.
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w Internecie, podpisu elektronicznego, świadczenia usług drogą elektroniczną,
ochrony autorskich praw osobistych i majątkowych w Internecie, wreszcie różnego
typu naruszeń prawa karnego – m.in. upowszechniania treści pedofilskich i cyberterroryzmu118, a także pogodzenia ochrony dobrych obyczajów i praw innych podmiotów z zasadą wolności słowa i wypowiedzi119. Cyberprzestrzeń zatem „zmusza
do postawienia pytań o jej status prawny, o legitymację państw do unilateralnej jej
regulacji oraz, w dalszej perspektywie, o wpływ cyberprzestrzeni na kształt instytucji państwa”120.
Polityka prowadzona pod tym względem jest różna w różnych krajach i – obserwując na przestrzeni lat – ulega stopniowemu zaostrzeniu.
Jeszcze na początku XX w. w USA i Kanadzie przyjmowano zasadę, że „podstawowy wpływ na działalność prawodawczą państwa w zakresie wolności użytkowników Sieci pełni rozwój wolnej konkurencji, neutralność technologiczna państwa,
promowanie inicjatyw samoregulacyjnych”121. Nie oznaczało to jednak oczywiście
potrzeby stosowania regulacji prawnych, których celem jest zapewnienie ochrony
podstawowych wartości społecznych, zabezpieczenie wewnętrznej spójności systemu prawnego, uwzględnienie kierunków zmian w prawie międzynarodowym etc.
Pojawianie się takich ustaw może być także wynikiem presji społecznej lub dokonywać się za przyzwoleniem społeczeństwa (problem terroryzmu, pornografii, treści pedofilskich etc.). Jednak trzeba przy tym pamiętać, że stanowione akty praw118
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Por. J. Sobczak, Granice wolności internetowych gatunków dziennikarskich, w: K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman (red.), Internetowe gatunki dziennikarskie, Warszawa 2010, s. 186.
W tej ostatniej kwestii znana jest tocząca się w USA sprawa z 1997 r. Reno v. ACLU, której efektem było orzeczenie Sądu Najwyższego USA. Znalazło się w nim m.in. następujące stwierdzenie:
„Internet może być uznany za niekończącą się dyskusję o wymiarze światowym. Rząd nie może
przez CDA (Communication Decensy Act) przerwać tej dyskusji. Jako najbardziej powszechny ze
wszystkich środków masowego komunikowania dotąd rozwiniętych, Internet zasługuje na najwyższy stopień ochrony od ingerencji państwowej”. Cyt. za: I. Oleksiuk, Wolność wypowiedzi w Internecie, „Studia Medioznawcze” 2000, nr 1, s. 104.
K. Dobrzeniecki, Prawo a etos cyberprzestrzeni, Toruń 2004, s. 8. W niniejszym podpunkcie autor nawiązuje również do swoich wcześniejszych przemyśleń i wniosków – zob. A. Adamski, Internet a polskie
prawo prasowe…, art. cyt. Warto też dodać, że w polskim systemie prawnym pojęcie cyberprzestrzeni
pojawiło się stosunkowo niedawno – zostało wprowadzone przez ustawę z 30 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o stanie wojennym oraz kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach
jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw.
Zawarta w nowelizacji definicja cyberprzestrzeni określa ją jako „przestrzeń przetwarzania i wymiany informacji tworzoną przez systemy teleinformatyczne, w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.
Nr 64, poz. 565, z późn. zm.) wraz z powiązaniami pomiędzy nimi oraz relacjami z użytkownikami”.
Por. Prezydent podpisał ustawę o cyberbezpieczeństwie, strona internetowa Biura Bezpieczeństwa Narodowego (opubl. 27 września 2011 r.), [online] http://www.bbn.gov.pl/portal/pl/2/3407/Prezydent_
podpisal_ustawe_o_cyberbezpieczenstwie.html (dostęp 5 maja 2012 r.).
I. Oleksiuk, Wolności osobiste…, art. cyt., s. 70.
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ne powinny być spójne w sferze aksjologicznej i racjonalne w sferze praktycznej
(możliwe do egzekwowania). To oznacza, że potencjalne koszty ich realizacji nie
powinny przekraczać wartości, jaką społeczeństwo nadaje realizowanym celom122.
Warto przywołać tu również postulaty J. Slevina, który podkreśla niedopuszczalność cenzury państwowej, łamiącej prawnie gwarantowane zasady wolności słowa, rolę promowania standardów samoregulacji, wagę edukacji i samoedukacji
użytkowników Internetu; ponadto świadomość, że najpoważniejsze problemy nie
znikną, jeśli zamknie się im drogę do Sieci oraz rolę współpracy między krajami
w tworzeniu regulacji ponadnarodowych123.
Jak zauważa R. Skubisz, z punktu widzenia prawoznawstwa, następujące właściwości Internetu mają istotne znaczenie. Po pierwsze, fakt iż Internet przekazuje
szeroko rozumiane informacje. Po drugie – globalność – z chwilą wprowadzenia
informacji do sieci, staje się ona dostępna w wielu różnych miejscach świata. Po
trzecie, zjawiska zachodzące w Internecie mają w znacznym stopniu charakter
eksterytorialny (mówi się nawet o aterytorialności Internetu)124. Ponadto Internet
umożliwia obrót informacją dzięki swej specyfice i zapisowi cyfrowemu, zaś rozpowszechnianie w Internecie ma często charakter anonimowy125.
Stąd też prawodawcy stanęli wobec wyzwań legislacyjnych na ogromną skalę.
Chodzi tu nie tylko o czysto scholastyczne rozstrzygnięcia – ale też o to, by stanowione normy prawne zabezpieczały i promowały wartości, uznawane powszechnie
za fundamentalne: powinny stymulować prawdziwy postęp cywilizacyjny, chroniący dobro człowieka i jego wszechstronny rozwój. Ów system prawa powinien gwarantować podstawowe uprawnienia osoby ludzkiej, do których zalicza się wolność
wypowiedzi i prawo do informacji – i nie będzie je łatwo zaspokoić w skali całego
globu, przy wszelkich odrębnościach i różnicach126.
122
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Tamże, s. 73.
Por. K. Stasiuk-Krajewska, O (nie)nowych konsekwencjach nowych mediów. Szkic krytyczny,
w: M. Jeziński (red.), Nowe media w systemie komunikowania: polityka, Toruń 2011, s. 43.
W podobnym duchu wypowiada się M. Stasiak, gdy stwierdza, iż jednym z czynników decydujących
o skali problemów na styku prawo–Internet jest globalny wymiar Internetu, jego aterytorialność.
Przekracza on granice państw, utrwalonych systemów prawnych, kręgów kulturowych, wierzeń religijnych. Ma charakter uniwersalny. Umożliwia przenikanie się i splot funkcji wielu systemów
komunikacji społecznej, jakie wytworzyła telekomunikacja i informatyka. Por. M. Stasiak, Internet
– wyzwanie dla nauki prawa, w: R. Skubisz (red.), Internet – problemy prawne, Lublin 1999, s. 1–2.
R. Skubisz, Internet – problemy prawne. Wprowadzenie, w: R. Skubisz, (red.), Internet – problemy
prawne, dz. cyt., s. 9.
Por. M. Stasiak, Internet – wyzwanie…, art. cyt., s. 2–3. Wśród wielu podnoszonych kwestii w ostatnim czasie głośniej jest także o tzw. prawie do zapomnienia w Sieci, czyli wymazywaniu danych
o obywatelach, które znalazły się w Internecie. Więcej zob. GIODO: Poczekajmy na przepisy UE
ws. wymazywania danych z Internetu, „Rzeczpospolita” z 4 marca 2012 r., [online] http://www.
rp.pl/artykul/757712,833086-GIODO--Poczekajmy-na-przepisy-UE-ws--wymazywania-danych-z-internetu.html (dostęp 4 marca 2012 r.). Więcej na temat polityki Unii Europejskiej w zakresie
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W dyskusji na temat sposobu uregulowania prawa cyberprzestrzeni dominują
dwa, skonfliktowane ze sobą stanowiska. Jedno z nich jest nazywane cyber-separatyzmem lub cyber-libertarianizmem. Głosi ono, że na skutek przewrotu informatycznego musi nieuchronnie dojść do uformowania się „prawa cyberprzestrzeni”,
całkowicie odrębnego i niezależnego od porządków prawnych, stanowionych przez
politycznych suwerenów. Zwolennicy tego poglądu sprzeciwiają się jakiejkolwiek
ingerencji państwa w sprawy autonomicznej społeczności użytkowników Internetu. Natomiast drugie stanowisko opowiada się za tradycyjną regulacją państwową,
a jego zwolennicy podkreślają, iż żadne ze zjawisk towarzyszących upowszechnianiu się Internetu nie naruszyło istoty procesów stanowienia reguł prawnych oraz
ich egzekucji. Ewentualne przeobrażenia prawa mogą mieć co najwyżej charakter wewnątrzsystemowy i powinny ograniczać się do nowelizacji poszczególnych
aktów prawnych127. Jak jednak słusznie zauważa K. Dobrzeniecki, oba te stanowiska są skrajne i mają swe wady: zwolennicy regulacji państwowej widzą prawo
zazwyczaj w sposób skrajnie tekstualny, nie uwzględniając wszelkich uwarunkowań społecznych i technicznych, w jakich ono funkcjonuje. Z kolei „separatyści”
wprawdzie przeciwstawiają się monopolowi państwa w zakresie tworzenia prawa,
ale za to tworzą utopijną wizję cyfrowej rzeczywistości, oderwanej od świata materialnego128.
W praktyce można mówić o poważnym nieładzie w kwestii regulacji przez prawo zagadnień związanych z Internetem. Rację ma M. Drożdż, gdy zauważa, że
regulacje prawne nie zawsze też nadążają za rozwojem technologicznym mediów,
zaś te, które się pojawiają, wypływają najczęściej z doraźnych, pragmatycznych
rozwiązań dostrzeganych problemów – nie są natomiast oparte na jasnej koncepcji
zintegrowanej wielopoziomowej regulacji mediów129.
W podejściu do regulacji Internetu można wyróżnić trzy najważniejsze kierunki. Pierwszy idzie w stronę poglądu, że państwo nie powinno w żaden sposób wprowadzać ograniczeń i regulacji Internetu (ku temu rozwiązaniu skłaniają się m.in.
OBWE oraz organizacja „Reporterzy bez Granic”. Stanowisko pośrednie (choć
ewoluujące w stronę zaostrzenia) prezentuje Unia Europejska i Rada Europy. Natomiast w krajach niedemokratycznych dominuje skrajny pogląd o zaprzeczeniu
swobody i wolności wypowiedzi w Internecie130.

127
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kształtowania ochrony użytkowników Internetu na różnych polach zob.: M. Gruchoła, Ochrona
użytkowników Internetu w państwach Unii Europejskiej, Lublin 2012.
Por. K. Dobrzeniecki, Lex…, dz. cyt., s. 58–59.
Tamże, s. 59.
Por. M. Drożdż, Konwergencja mediów – tendencje, modele i konsekwencje, „Studia Medioznawcze” 2008, 3 (34), s. 90.
Por. E. Murawska-Najmiec, Informacja…, art. cyt., s. 11–14.
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Liczna grupa internautów była do niedawna przekonana, że w Internecie przepisy prawa nie obowiązują, a przynajmniej nie mają one odniesienia do najpopularniejszych usług internetowych. Jak zauważa R. Grabowski, „faktem jest, że brak jednolitych regulacji prawnych funkcjonowania Internetu. Istniejące przepisy odnoszą
się do niego nie wprost, często ich stosowanie odbywa się na zasadzie analogii. W tej
sytuacji nie dziwi, że istnieją stany faktyczne, do których odnosi się kilka wzajemnie
sprzecznych norm, a jednocześnie inne stany faktyczne pozostają poza zasięgiem
norm prawnych”131. Przykładem może być tu chociażby kwestia transgraniczności
cyberprzestrzeni. Rodzi ona pytanie o sądy właściwe do rozpatrywania przestępstw
popełnionych w Internecie – zwłaszcza, gdy ten sam czyn ma różną kwalifikację
prawną w różnych krajach132. Jeśli treści, naruszające polskie prawo zostaną opublikowane w języku francuskim przez obywatela rosyjskiego mieszkającego na stałe
w Stanach Zjednoczonych, ale są umieszczone na serwerze, który fizycznie znajduje
się na Karaibach, choć jest własnością firmy zarejestrowanej w Wielkiej Brytanii – to
jak sformułować kwalifikację prawną oraz właściwość miejscową sądu?133.
Cytowany już K. Dobrzeniecki, dochodzi do wniosku, iż „właściwości Internetu
wywołują konieczność takiego ukształtowania systemu normatywnego, które odpowiadałoby specyfice stosunków społecznych, powstających za jego pośrednictwem.
Rozważając zasadność wprowadzania szczególnej regulacji prawnej cyberprzestrzeni, nie można zapominać, iż jest to zawsze regulacja dodatkowa, powstająca na bazie
istniejącego stanu prawnego”134. Stawia także szereg postulatów, dotyczących tworzenia regulacji prawnych, dostosowujących dotychczasowe prawo do wymogów cyberprzestrzeni. Są nimi: tworzenie jednolitych regulacji prawnych dla samego przepływu danych w formie elektronicznej, bez względu na to, jakim kanałem dochodzi
do skutku135, ponadto postulat neutralności technologicznej powstających regulacji,
które powinny być projektowane w sposób jak najbardziej niezależny od konkret131
132
133
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R. Grabowski (red.), Wpływ Internetu na ewolucję państwa i prawa, Rzeszów 2008, s. 54.
To zagadnienie zostało szeroko omówione w: P. Waglowski, Prawo w sieci. Zarys regulacji Internetu,
Gliwice 2005, s. 280–286.
Por. R. Grabowski (red.), Wpływ Internetu…, dz. cyt., s. 55–56. Warto zauważyć, że znowelizowana
Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji z późn. zmianami w artykule 1a zawiera
postanowienia, regulujące tę kwestię – kryteriami są tu obecność siedziby dostawcy na terytorium
RP, ale również fakt miejsca podejmowania decyzji redakcyjnych oraz działania istotnej części
osób zatrudnionych przy realizacji usługi medialnej.
K. Dobrzeniecki, Prawo a etos…, dz. cyt., s. 51–52.
Wynika to ze stwierdzenia, iż cyberprzestrzeń powstała na bazie konwergencji sieci komputerowych, komunikacyjnych oraz radiowo-telewizyjnych. To sprawia, że zakresy regulacji prawnych,
odnoszących się do tych mediów, często nakładają się na siebie, ponadto utrudnione jest odróżnienie usług telekomunikacyjnych od usług świadczonych drogą elektroniczną. Zatem, zdaniem tegoż
autora, istnienie prawnych dystynkcji między różnymi usługami, polegającymi na transmitowaniu
danych w formie elektronicznej ma uzasadnienie wyłącznie historyczne i nie uwzględnia zachodzących zmian technologicznych. Tamże, s. 52–53.
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nych rozwiązań technicznych, mogących niedługo być zastąpionymi rozwiązaniami
nowszej generacji. Za celowe uznaje przytaczany autor także zaproszenie do udziału
w procedurach prawodawczych nie tylko prawników, ale również ekspertów z zakresu architektury cyberprzestrzeni136. Z kolei W. Sonczyk skłania się ku poglądowi, że
Internet jest po prostu nowym tworem cywilizacyjnym. Wynika on z postępu technicznego i odpowiada aktualnym potrzebom społeczeństwa informacyjnego. Jest
narzędziem, mającym swe własne cechy charakterystyczne i znajdującym wszechstronne zastosowanie. Uważa on za słuszne i bardziej uzasadnione „propozycje wyłączenia tego konstruktu technospołecznego spod przepisów prawa medialnego, niż
postulat takiej nowelizacji tego prawa, by objąć nim Internet jako taki, traktowany
w ten sam sposób co tradycyjne media137.
Próbą oddolnego uregulowania kwestii komunikacji internetowej była tzw. netykieta, odnosząca się zarówno do zasad obyczajowych i kulturalnych korzystania
z Internetu, jak i do przestrzegania dyscypliny technicznej. Można ją porównać do
kodeksu etyki zawodowej lub środowiskowej; niektóre zalecenia netykiety przeniknęły również do formalnie ustanowionych aktów prawnych, regulujących materię Internetu138.
1.3.2.2. Własność i prywatność – spór o ACTA
Osobną kwestią – bardzo szeroką i wymagającą osobnego opracowania – jest zagadnienie praw autorskich w Internecie139. Autor wspomina o nim, gdyż niejako
na styku kwestii prawa autorskiego oraz kontroli nad Internetem mieści się sprawa, która na przełomie 2011 i 2012 roku zbulwersowała opinię publiczną na całym
świecie, zwłaszcza w Europie. Chodzi tu o słynne protesty przeciw wprowadzeniu
ACTA140. ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) to międzynarodowe po136
137
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Tamże, s. 53–54.
W. Sonczyk, Wątpliwości związane z definicją normatywną pojęcia „prasa”, „Media – Kultura – Społeczeństwo” 2008, nr 3, s. 52.
Por. M. Matuzik, Prawna i etyczna regulacja…, art. cyt., s. 164–165. Jak zauważa K. Stasiuk-Krajewska, problematyka etyki w Internecie jest dość złożona. Z reguły jest rozpatrywana na trzech płaszczyznach: etyki dziennikarstwa internetowego, relacji między rozpowszechnieniem się Internetu
a definiowaniem podstawowych dla społeczeństw liberalnych wartości (jak np. prawda, wolność
słowa) czy wreszcie relacji między Internetem a systemem wartości jego użytkowników. Ponadto
można wymienić tu kwestię pozadziennikarskiego komunikowania się w Internecie (czaty, fora
etc.). Por. K. Stasiuk-Krajewska, O (nie)nowych konsekwencjach…, art. cyt., s. 40–41. Więcej na
temat netykiety, historii jej powstania, istoty oraz obszerne omówienie wybranych netykiet – zob.
W. Olszewski, B. Sowińska, Savoir-vivre w komunikacji internetowej, w: E. Laskowska, M. Kuciński
(red.), Internet a relacje międzyludzkie, Bydgoszcz 2010, s. 217–226.
Obszernie i wyczerpująco niektóre z tych kwestii omawia J. Kulesza, Ius Internet. Między prawem
a etyką, Warszawa 2010.
Pełną treść ACTA w języku polskim zob.: Decyzja Rady w sprawie zawarcia umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi między Unią Europejską i jej Państwami Człon-
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rozumienie, dotyczące zwalczania naruszeń własności intelektualnej. Prace nad
nim były prowadzone w tajemnicy od 2006 r., a inicjatorami były Stany Zjednoczone i Japonia. Umowa obejmowała kraje takie jak: Australia, Kanada, Japonia,
Republika Korei, Meksyk, Maroko, Nowa Zelandia, Singapur, Szwajcaria i USA,
miała także objąć kraje UE. Treść umowy została zredagowana przez prawników
amerykańskich z uwzględnieniem zasad legislacji typowej dla systemów prawa
anglosaskiego, dlatego też analiza jej tekstu dla prawników europejskich jest zadaniem trudnym i może prowadzić do wielu wątpliwości i rozbieżności141. Choć
treścią umowy miała być zasadniczo ochrona praw autorskich, to jednak niektóre jej postanowienia (zwłaszcza art. 27) zostały przez opinię publiczną odebrane
jako próba ograniczenia wolności w Internecie i kontroli władzy nad Internetem
(nieliczne ostrzeżenia na ten temat pojawiały się w Sieci znacznie wcześniej142,
jednak dopiero bezpośrednio przed podpisaniem umowy sprawa została szerzej
nagłośniona przez organizacje pozarządowe). Spowodowało to szeroko zakrojone
protesty społeczne w wielu krajach Europy. Wynikały one m.in. z zaniepokojenia
sposobem procedowania umowy (tajnością negocjacji i faktem, że opinia publiczna nie była w wystarczającym stopniu informowana o negocjacjach nad ACTA
i następstwach jej wprowadzenia). Rada UE decyzję o podpisaniu umowy podjęła
na posiedzeniu 15–16 grudnia 2011 r., w którym brali udział ministrowie rolnictwa
i rybołówstwa (zatem resortów, które zasadniczo nie mają nic wspólnego z treścią
ACTA). Tłumaczono to faktem, że kraje UE uzgodniły przystąpienie do porozumienia na szczeblu eksperckim; w takim przypadku jest przyjętą praktyką, że formalną decyzję podejmują bez dyskusji ministrowie na dowolnym posiedzeniu143.
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kowskimi, Australią, Kanadą, Japonią, Republiką Korei, Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi,
Królestwem Marokańskim, Nową Zelandią, Republiką Singapuru, Konfederacją Szwajcarską i Stanami Zjednoczonymi Ameryki 2011/0167 (NLE), 24 czerwca 2011 r., EUR-Lex – dostęp do aktów
prawnych Unii Europejskiej, [online] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0380:FIN:PL:PDF (dostęp 27 czerwca 2012 r.). Stan prac nad ACTA w Parlamencie
Europejskim można monitorować na bieżąco na stronie: Procedure file: EU/Australia, Canada, Japan, Korea, Mexico, Morocco, New Zealand, Singapore, Switzerland and United States Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) 2011/0167(NLE), aktualizacja: 27 czerwca 2012 r., [online] http://
www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?id=592498 (dostęp 27 czerwca 2012 r.).
Por. Zespół Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy, K. Orzeł, M. Stankiewicz, ACTA – co to jest, jakie
niesie skutki i co zmieni, „Wirtualne Media” z 15 lutego 2012 r., [online] http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/acta-co-to-jest-jakie-niesie-skutki-i-co-zmieni (dostęp 27 czerwca 2012 r.).
Por. P. Waglowski, O tym się mówi: Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA), blog „Vagla.pl”
z 30 maja 2008 r., [online] http://prawo.vagla.pl/node/7899 (dostęp 27 czerwca 2012 r.).
Por. Narada u premiera w sprawie kontrowersyjnego dokumentu, tvn.24.pl z 23 stycznia 2012 r., [online] http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/narada-u-premiera-w-sprawie-kontrowersyjnegodokumentu,198146.html (dostęp 27 czerwca 2012 r.).
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Nie wydaje się jednak, by te tłumaczenia uspokoiły protestujących; raczej wręcz
przeciwnie144.
Mimo protestów, umowa została podpisana w Tokio 26 stycznia 2012 r., choć
5 krajów odmówiło jej podpisania (oficjalnie: ze względu na przedłużającą się procedurę upoważnienia ambasadorów do podpisania umowy)145. Protesty społeczne
spowodowały jednak w krajach Unii niepokój przed ratyfikowaniem umowy – kolejne kraje ogłaszały wstrzymanie procedury ratyfikacji. Niepewny stał się także
dalszy los ACTA w obliczu jej głosowania w Parlamencie Europejskim (do ratyfikacji umowy wymagana jest zgoda Parlamentu Europejskiego oraz wszystkich
krajów UE z osobna)146.
Na temat dalszych losów ACTA musiało zająć stanowisko 5 komisji Parlamentu Europejskiego: prawna (JURI), rozwoju (DEVE), ds. przemysłu (ITRE) oraz
wolności obywatelskich (LIBE) oraz handlu międzynarodowego (INTA). Ta ostatnia opinia miała decydujące znaczenie. 21 czerwca 2012 r. INTA (stosunkiem głosów 19 do 12; m.in. głosami polskich europarlamentarzystów) zarekomendowała
odrzucenie ACTA w głosowaniu plenarnym147. Odbyło się ono 4 lipca 2012 r. Róż144

145

146

147

W tym miejscu warto również wspomnieć bardzo ciekawą intuicję dr. Bartosza Miki, wypowiedzianą podczas konferencji naukowej „Społeczeństwo sieciowe – pomiędzy wolnością i zniewoleniem”
9 marca 2012 r. w Poznaniu – czy sprzeciwy wobec ACTA nie były w istocie jednym z przejawów
powstawania społeczeństwa sieciowego, które oparte jest na przepływie wiedzy i informacji? Protest przeciw ACTA byłby więc w istocie protestem przeciwko blokowaniu swobodnego przepływu.
Za komentarz mogą też posłużyć słowa K. Krzysztofka: „Młode pokolenie jest podatne na krytykę
globalizacji, bo jest karmione przez alterglobalistów, którzy ukazują jej ciemniejsze oblicze. Internet jednak młodzi ludzie kochają, choć przecież jest on jej głównym wehikułem. Netterom spod
znaku Web 2.0 doskwierała władza definiowania wszystkiego przez właścicieli praw autorskich,
którzy mogą każde-go artystę kupić i narzucić mu styl twórczości, czy przez netokratów (…) Google, Yahoo!, Amazona, którzy są nienasyconymi wielorybami pożerającymi plankton. Określa się
ich jako Triple Players – potrójnych graczy, którzy koncentrowali w swoich rękach wszystkie trzy
newralgiczne zasoby: za-wartość, łącza, dostęp”. K. Krzysztofek, Web 2.0. „Morderca” czy dobroczyńca ludzkości?, w: M. Niezgoda, M. Świątkiewicz-Mośny, A. Wagner (red.), com.unikowanie się
w zmieniającym się społeczeństwie, Kraków 2010, s. 370.
Por. O. Solon, The EU signs up to Acta, but French MEP quits in protest, „Wired” z 26 stycznia
2012 r., [online] http://www.wired.co.uk/news/archive/2012-01/26/eu-signs-up-to-acta (dostęp
27 czerwca 2012 r.).
„Do procesu ratyfikacji ACTA stosuje się postanowienia Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów. Stroną umowy ma być też Unia Europejska. Z uwagi jednak na fakt, że część materii objętych ACTA nie należy do kompetencji UE przyznanych jej w traktach, a na mocy art. 5 ust. 2
Traktatu o Unii Europejskiej wszelkie kompetencje nieprzyznane UE pozostają przy państwach
członkowskich, także poszczególne państwa będące państwami członkowskimi zostały zaproszone do podpisania i ratyfikowania ACTA”. Zespół Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy, K. Orzeł,
M. Stankiewicz, ACTA – co to jest…, art. cyt.
Por. J. Niklas, K. Szymielewicz, Gra o ACTA, strony Fundacji Panoptykon, opubl. 15 czerwca
2012 r., [online] http://panoptykon.org/wiadomosc/gra-o-acta (dostęp 27 czerwca 2012 r.); A. Słojewska, Parlament Europejski nie chce ACTA, „Rzeczpospolita” z 22 czerwca 2012 r., [online]
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nica głosów była dla zwolenników ACTA miażdżąca: 478 europosłów głosowało
przeciw umowie, tylko 9 „za”, a 165 wstrzymało się od głosu148. Nie pomógł nawet
rozpaczliwy apel 130 organizacji zrzeszających twórców i firmy z całej Europy149.
Pytanie tylko brzmi – na ile „podczas głosowania w Parlamencie Europejskim wygrało przekonanie, że własność intelektualna nie może być egzekwowana z naruszeniem pewnych podstawowych zasad, które gwarantują wolny i otwarty Internet”150, a na ile decyzja europosłów wynikała z obawy przed utratą głosów wyborców,
którzy w zmasowany sposób wyrażali swój sprzeciw dla ACTA?151
Decyzja Parlamentu oznacza, że Unia Europejska nie przystąpi do ACTA. Oznacza też, że europosłowie nie chcieli czekać z głosowaniem na opinię Trybunału Sprawiedliwości UE o zgodności ACTA z prawem UE i prawami podstawowymi152. Co
więcej, może się okazać, że próba wprowadzenia ACTA będzie przysłowiowym wylaniem dziecka z kąpielą: niepotrzebne dołączenie do przepisów, które miały chronić własność intelektualną, przepisów mogących spowodować ingerencję w wolności
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http://www.rp.pl/artykul/10,896127-Parlament-Europejski-nie-chce-ACTA.html (dostęp 27 czerwca 2012 r.).
Por. Parlament Europejski odrzucił umowę ACTA, „Wirtualne Media” z 4 lipca 2012 r., [online]
http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/parlament-europejski-odrzucil-umowe-acta (dostęp 5 lipca
2012 r.).
Por. Wydawcy apelują do europosłów: poprzyjcie ACTA, „Wirtualne Media” z 3 lipca 2012 r., [online] http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/wydawcy-apeluja-do-europoslow-poprzyjcie-acta (dostęp 5 lipca 2012 r.).
Stawka większa niż ACTA – wygrana w Parlamencie Europejskim!, strony internetowe fundacji „Panoptykon” z 4 lipca 2012 r., [online] http://panoptykon.org/wiadomosc/stawka-wieksza-niz-actawygrana-w-parlamencie-europejskim (dostęp 5 lipca 2012 r.).
Por. Parlament Europejski odrzucił…, art. cyt. P. Waglowski komentuje tę sytuację w następujący sposób: „To, co się dzisiaj stało w Parlamencie Europejskim, decyzja w sprawie ACTA, nie
jest przejawem określonej wizji świata parlamentarzystów. To działanie pod wpływem lobby i pod
wpływem strachu. Z jednej strony silne naciski grup interesów, które zabiegają o silniejszą ochronę
tego, co już wywalczyli (a więc modeli biznesowych z XIX wieku, którym zagraża „społeczeństwo informacyjne” bez tych wszystkich barier i monopoli informacyjnych, bez praw wyłącznych).
Z drugiej strony lobby aktywistów, którzy potrafili przestraszyć deputowanych. Czego się przestraszyli? Pewnie tego, że nie rozumieją Internetu, że nie spodziewali się, że dzięki nowym i wciąż
rozwijającym się środkom społecznego przekazu ludzie mogą się skrzyknąć, a nawet przekonać się
nawzajem, by wyjść na ulicę przy –22 stopniach Celsjusza (...).Milcząca zwykle masa ludzi potrafiła
się zmobilizować i niejako zmusić „przedstawicieli Narodu”, by nie poddawali się tak łatwo grze
finansowych interesów (kasa rządzi światem) w ciałach wybieralnych, a decydujących. To prawdopodobnie sprowokuje tych, którzy zdecydują się w kolejnych wyborach pewne nowe hasła wypisać
na sztandarach kampanii wyborczych. Tego też przestraszyli się – jak przypuszczam – dzisiejsi
parlamentarzyści. Jeśli nie da się zwalczyć rewolucji, to trzeba stanąć na jej czele. W przeciwnym
wypadku tłum zmiecie dzisiejszych liderów i zastąpi ich innymi”. P. Waglowski, Parlament Europejski odrzucił #ACTA, czyli preludium do dramatycznych wyborów, blog „Vagla.pl” z 4 lipca 2012 r.,
[online] http://prawo.vagla.pl/node/9814 (dostęp 5 lipca 2012 r.).
Por. J. Niklas, K. Szymielewicz, Gra o ACTA, art. cyt.; A. Słojewska, Parlament Europejski nie chce
ACTA, art. cyt.
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obywatelskie, może zaowocować nie tylko odrzuceniem samej umowy, ale również
tym, że rządy państw, z obawy przed krytyką społeczną, zdecydują się na liberalizację prawa ochrony własności intelektualnej. Zatem próba wprowadzenia ACTA
przyniosłaby efekt dokładnie odwrotny do zamierzonego153. Odrzucenie ACTA nie
oznacza jednak całkowitego zaprzestania prac nad ochroną własności intelektualnej
– pytanie brzmi, czy prawo pójdzie w stronę liberalizacji przepisów, czy też – ulegając naciskom wydawców i firm zarządzających prawami autorskimi – część postanowień, zawartych w ACTA zostanie „przemyconych” w innej formie?
Wcześniej z podobnymi protestami spotkały się akty prawne SOPA (Stop Online Piracy Act) oraz PIPA (Protect-IP Act) w USA154. Oczywiście, trzeba tu zauważyć podstawową i znaczącą różnicę między ACTA a SOPA i PIPA. ACTA jest
umową międzynarodową, natomiast SOPA i PIPA są dokumentami wewnętrznego
prawa USA.
Jak się jednak wydaje, wielkie korporacje nie ustaną w działaniach na rzecz kontroli Internetu. Po SOPA i PIPA w Stanach Zjednoczonych wiosną 2012 r. pojawiły się informacje na temat CISPA, czyli Cyber Intelligence Sharing and Protection
153

154

Por. K. Baranowska, W. Wybranowski, Twórcy: rząd zgodzi się na kradzież, „Rzeczpospolita”
z 22 czerwca 2012 r., [online] http://www.rp.pl/artykul/10,896142-Tworcy--rzad-zgodzi-sie-na-kradziez.html (dostęp 27 czerwca 2012 r.).
Więcej na ten temat zob. ACLU Letter on SOPA (opubl. 16 listopada 2011 r.), [online] https://www.
eff.org/sites/default/files/filenode/Statement%20to%20HJC%20SOPA%2011-16-11.pdf (dostęp
27 czerwca 2012 r.); P. Higgins, After the Hearing: SOPA Down But Not Yet Out, „Electronic Frontier Foundation” (opubl. 22 listopada 2011 r.), [online] https://www.eff.org/deeplinks/2011/11/
sopa-down-not-yet-out (dostęp 27 czerwca 2012 r.); P. Waglowski, Internet Society przeciwko projektowi amerykańskiej ustawy SOPA, blog „Vagla.pl” z 16 grudnia 2011 r., [online] http://prawo.
vagla.pl/node/9601 (dostęp 27 czerwca 2012 r.); What Is SOPA? Blog „Gizmodo.com” z 17 stycznia
2012 r., [online] http://gizmodo.com/5877000/what-is-sopa (dostęp 27 czerwca 2012 r.); A. Schatz,
What Is SOPA Anyway? A Guide to Understanding the Online Piracy Bill, „The Wall Street Journal”
z 18 stycznia 2012 r., [online] http://online.wsj.com/article/SB1000142405297020373530457716726
1853938938.html (dostęp 27 czerwca 2012 r.); Professors’ Letter in Opposition to „Preventing Real
Online Threats to Economic Creativity and Theft of Intellectual Property Act of 2011” (PROTECTIP Act of 2011, S. 968) (opubl. 5 lipca 2011 r.), [online] https://www.eff.org/sites/default/files/
filenode/SOPA%20House%20letter%20with%20PROTECT%20IP%20letter%20FINAL.pdf
(dostęp 27 czerwca 2012 r.); P. Higgins, Wrapping Up a Week Of Action Against SOPA, „Electronic
Frontier Foundation” (opubl. 16 grudnia 2011 r.), [online] https://www.eff.org/deeplinks/2011/12/
wrapping-week-action-against-sopa (dostęp 27 czerwca 2012 r.); P. Waglowski, Amerykańska administracja usiłuje chyba gasić pożar wywołany pracami nad SOPA i innymi ustawami, blog „Vagla.
pl” z 17 stycznia 2012 r., [online] http://prawo.vagla.pl/node/9628 (dostęp 27 czerwca 2012 r.).
Roboczy tekst PIPA: S. 968: Preventing Real Online Threats to Economic Creativity and Theft of
Intellectual Property Act of 2011, „Govtrack.us” z 26 maja 2011 r., [online] http://www.govtrack.us/
congress/bills/112/s968/text (dostęp 27 czerwca 2012 r.). Roboczy tekst SOPA: H.R. 3261: Stop Online Piracy Act, „Govtrack.us” z 26 października 2011 r., [online] http://www.govtrack.us/congress/
bills/112/hr3261/text (dostęp 27 czerwca 2012 r.).
Ponadto stan prac nad SOPA w Kongresie USA można monitorować na stronie: http://www.govtrack.us/congress/bills/112/hr3261 (dostęp 27 czerwca 2012 r.).
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Act – kolejnym aktem prawnym, popieranym przez korporacje (m.in. Microsoft,
Symantec, Oracle, Boeing, Intel), który bardzo szeroko definiowałby pojęcie „cyberzagrożenia”, dając przy tym rządom szerokie możliwości inwigilowania osób,
podejrzanych o kradzież tajnych rządowych dokumentów lub piractwo155. Z kolei
na początku czerwca 2012 r. pojawiły się doniesienia o próbach ograniczenia anonimowości w Internecie przez Unię Europejską. Związane było to z faktem, że w maju
tego roku Komisja Europejska przyjęła „Europejską strategię na rzecz lepszego
Internetu dla dzieci”, w której zapisano zalecenia stosowania urządzeń i systemu
uwierzytelniania tożsamości i identyfikacji osób w Internecie. Przeciwnicy regulacji
zwracają uwagę, że anonimowość w Internecie stanowi istotną część prawa do wolności wypowiedzi i prywatności w Internecie. Ponadto stowarzyszenia pozarządowe,
zajmujące się bezpieczeństwem i prywatnością w Internecie wyraziły zaniepokojenie
dopuszczeniem blokowania stron internetowych jako metody ograniczania dostępu do nielegalnych treści oraz wykorzystywania prywatnych firm do egzekwowania
prawa w Internecie, np. monitorowania działań podejmowanych przez użytkowników156. Natomiast na początku lipca 2012 r. kanadyjski prawnik Michael Geist
zaalarmował opinię publiczną, że negocjowana obecnie umowa handlowa między
Unią Europejską a Kanadą (CETA – Canada – EU Trade Agreement) zawiera przepisy bliźniaczo podobne do tych, które znajdowały się w odrzuconej ACTA. Jego
zdaniem, podpisanie CETA miałoby służyć jako mechanizm, umożliwiający wejście
w życie niechcianych przez opinię publiczną uregulowań157.
Jak widać z przedstawionej analizy, kwestia kontroli Internetu oraz praw autorskich w Internecie wzbudza coraz większe emocje i dyskusje. Z jednej strony
mamy do czynienia z szlachetnym, choć czasem nieco naiwnym przekonaniem,
że Internet powinien pozostać czymś na kształt rezerwatu, gdzie nie obowiązują
przepisy prawa. Jest to pogląd nie do końca odpowiedzialny, gdyż Internet przenika się coraz mocniej z rzeczywistością realną, a poza tym – jako twór ludzki –
musi podlegać jakimś regulacjom prawnym, podobnie jak ocenie etycznej. Wyjęcie
tego obszaru spod regulacji w istocie byłoby wydaniem go na pastwę przestępców,
terrorystów i hakerów; byłoby zgodzeniem się na prawo silniejszego. Jednak Internet jest przestrzenią specyficzną i ta specyfika powinna zostać uwzględniona
przy stanowieniu przepisów prawa. Niedopuszczalna jest sytuacja, gdy władza
155
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Por. CISPA czyli nowa SOPA – o co tu chodzi, „Gazeta.pl” z 11 kwietnia 2012 r., [online] http://
technologie.gazeta.pl/internet/1,113840,11518449,CISPA_czyli_nowa_SOPA___o_co_tu_chodzi.
html (dostęp 14 kwietnia 2012 r.).
Por. O. Górzyński, Unia chce nadzoru Internetu, „Rzeczpospolita” z 7 czerwca 2012 r., [online] http://
www.rp.pl/artykul/10,888397-Unia-chce-nadzoru-Internetu.html (dostęp 27 czerwca 2012 r.).
Por. M. Geist, ACTA Lives: How the EU & Canada Are Using CETA as Backdoor Mechanism To
Revive ACTA, informacja na stronie osobistej Michaela Geista z 9 lipca 2012 r., [online] http://
www.michaelgeist.ca/content/view/6580/135/ (dostęp 11 lipca 2012 r.).
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chce inwigilacji Internetu w stopniu, który jest naruszeniem podstawowych wolności obywatelskich. Jak słusznie zauważa K. Krzysztofek, widać zatem rysujący się
konflikt między pospólnym kreowaniem zasobów a ich prywatnym zagospodarowaniem; między wprowadzeniem idei Web 2.0 choćby do upowszechniania wiedzy,
a tendencją do jej monetyzowania i zamykania dostępu do niej za terminalami
płatności (dodajmy – niemałych płatności). Z jednej strony pokusa ekonomicznej kontroli obiegów informacji przez reżim własności intelektualnej, z drugiej
zaś bezprecedensowa szansa na wykorzystanie technologii sieciowych do tworzenia nowych treści niskim kosztem i przy zachowaniu szybkości dostępu do nowej,
w ten sposób stworzonej, wiedzy. Uspołecznienie tak rozumianej wiedzy należy
uważać za kulturowy fundament rodzącego się społeczeństwa158.
Batalia o kształt prawnych regulacji Internetu nadal trwa i na pewno doczekamy się w niej jeszcze niejednego starcia.

1.3.3. (Nie)trwałość internetowych publikacji,
czyli archiwizacja zasobów Sieci159
Strony WWW są jedną z form komunikacji w Internecie; może nawet dla wielu są
pierwszym skojarzeniem z Internetem. Są one także przedmiotem badań naukowych
i analiz. Stają się coraz bardziej uznawanym źródłem nie tylko bieżącej informacji,
ale także wartościowej wiedzy historycznej160. Niektóre ze stron internetowych można uznać – ze względu na ich walory merytoryczne lub/i estetyczne – za element
dziedzictwa kulturowego. Problemem jest jednak ich efemeryczność. Ok. 44% stron
WWW znika przed upływem roku z powodu np. likwidacji instytucji, zakończenia
projektów czy też zastępowania jednych wersji stron – nowszymi161. Inne badania
158
159

160
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Por. K. Krzysztofek, Internet uspołeczniony. Web 2.0 jako zmiana kulturowa, w: P. Francuz, S. Jędrzejewski (red.), Nowe media i komunikowanie wizualne, Lublin 2010, s. 51–52.
Treść niniejszego podpunktu została zaprezentowana w formie referatu w języku angielskim na
międzynarodowej konferencji naukowej „Megatrendy a Media”, organizowanej przez Uniwersytet św. Cyryla i Metodego w Trnavie w kwietniu 2012 r. i przesłana do publikacji pokonferencyjnej.
Por. F. Kłębczyk, M. Jędralska, Serwis „Archiwum Internetu” na tle ogólnych problemów archiwizacji zasobów sieciowych, „Biuletyn EBIB” 2012, nr 1(128), s. 1, [online] http://www.nowyebib.info/
biuletyn/archiwum-numerow/916-ebib-12012-1283 (dostęp 24 marca 2012 r.).
Por. L. Derfert-Wolf, Archiwizacja Internetu — wprowadzenie i przegląd wybranych inicjatyw,
„Biuletyn EBIB” 2012, nr 1(128), s. 1, [online] http://www.nowyebib.info/biuletyn/archiwum-numerow/897-ebib-12012-1282 (dostęp 24 marca 2012 r.), s. 1. G. Gmiterek rozwijając tę myśl zauważa, że „większość dostępnych dzisiaj dokumentów ma formę elektroniczną. Co więcej, duża
ich część – wcześniej funkcjonująca w sieci – znika i nie jest już indeksowana przez narzędzia
wyszukiwawcze. W wielu przypadkach dobrze nam znane internetowe strony ewoluują w kierunku coraz bardziej zaawansowanych technologicznie i treściowo przedsięwzięć, a ich dawniejsze
wersje popadają w niebyt i zapomnienie. Tylko nieliczne funkcjonują przez dłuższy czas w swojej pierwotnej, niezmienionej wersji. Nie zmienia to jednak faktu, że dla badaczy światowej sieci
znikanie elektronicznych treści wiąże się z dużymi problemami w odtworzeniu tego, jak by nie
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wskazują, że przeciętna strona WWW żyje ok. 50 dni162. I właśnie owa nietrwałość
internetowych treści (niekiedy bardzo cennych) jest jednym z głównych motywów
archiwizacji163.
Problem archiwizacji zasobów internetowych od dawna porusza wyobraźnię
informatyków i badaczy, jednak póki co stworzenie projektu, który zabezpieczałby
całość dostępnych w Internecie treści, jednocześnie przechowując je w niezmienionej postaci i udostępniając internautom na całym świecie, należy jeszcze do
sfery marzeń164. To wszystko sprawia, jednak, że próby takiej archiwizacji stają
się materią poważnych projektów. Idea promowania działań na rzecz zachowania
cyfrowego dziedzictwa zdobywa coraz więcej zwolenników, ubywa natomiast jej
przeciwników165. Jak wskazuje M. Wilkowski, przeciwnicy idei archiwizacji zasobów Sieci odwołują się zazwyczaj do trzech argumentów: 1. Archiwizacja Internetu
jest nieracjonalna ze względu na jakość zabezpieczanych zasobów; 2. Archiwizacja
Internetu jest nieracjonalna, ponieważ Internet archiwizuje się sam; 3. Archiwizacja Internetu jest nieracjonalna ze względu na koszty takiej inicjatywy i wielkość
zasobów166. Argumenty te jednak odpiera J. Masanes w swej książce „Web Archiving”, wskazując, że Internet jednak nie archiwizuje się sam, zaś rozwój techniki
sprawia, że produkuje się coraz bardziej pojemne, a przy tym coraz tańsze nośniki
danych. Ponadto Internet jest bogatym artefaktem kultury167.
Jednak trzeba pamiętać, że w porównaniu z prasą, radiem czy telewizją, Internet jest znacznie bardziej skomplikowany w samej swej naturze, a co za tym idzie,
trudny w archiwizacji. Trudność ta spowodowana jest przede wszystkim dynamiką
i typem treści występujących w Internecie oraz ogromnej różnorodności stosowanych standardów (pierwsze strony internetowe masowo były pisane w języku
HTML; obecnie wiele stron jest generowanych dynamicznie (np. w PHP) lub ma
zaimplementowane interaktywne multimedia (Java, Flash). Jednym z ważniej-
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164
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patrzeć – światowego dziedzictwa kultury”. G. Gmiterek, Archiwum Internetowe – czy możliwa jest
archiwizacja zasobów sieci?, „Witryna bibliotek publicznych” z 25 sierpnia 2010 r., [online] http://
www.biblioteki.org/pl/wiadomosci/czytaj/786 (dostęp 24 marca 2012 r.).
Por. Junghoo Cho, H. Garcia-Molina, The Evolution of the Web and Implications for an Incremental
Crawler, w: Amr El Abbadi I in. (red.), Proceedings of the 26th International Conference on Very
Large Data Bases, San Francisco 2000, s. 200–209.
Por. F. Kłębczyk, M. Jędralska, Serwis „Archiwum Internetu”…, art. cyt., s. 2.
Por. G. Gmiterek, Archiwum internetowe…, art. cyt.
Por. M. Rynarzewski, Digital Archeology: zobaczyć przeszłość internetu, „Historia i Media” z 19 lipca 2011 r., [online] http://historiaimedia.org/2011/07/19/digital-archeology-zobaczyc-przeszlosc-internetu/ (dostęp 24 marca 2012 r.). Oczywiście, trzeba pamiętać, że archiwizacja zasobów Internetu to nie to samo, co indeksowanie stron przez wyszukiwarki.
Por. M. Wilkowski, Trzy argumenty przeciwko archiwizowaniu internetu, „Historia i Media”
z 4 października 2011 r., [online] http://historiaimedia.org/2011/10/04/trzy-argumenty-przeciwkoarchiwizowaniu-internetu/ (dostęp 24 marca 2012 r.).
Por. J. Masanes (ed.), Web Archiving, Berlin–Heidelberg–New York 2006.
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szych aspektów procesu archiwizacji Sieci jest również fakt, iż treści te podlegają
najczęściej ochronie prawno-autorskiej, a sam proces udostępniania — także innym regulacjom prawnym168. Problemem jest także rosnąca w ogromnym tempie
liczba stron internetowych, co powoduje konieczność selekcji – tak, aby archiwizowane były tylko te, które rzeczywiście są tego warte169. Konieczna jest przy tym
automatyzacja tego procesu, tak aby eliminować żmudną pracę człowieka – dlatego w projektach archiwizacji wdraża się algorytmy eksploracji danych, które automatycznie dokonują klasyfikacji i oceny wartości archiwizowanego materiału170.
Problem archiwizacji Internetu to nie tylko kwestia stron WWW, ale pojawiające się coraz częściej pytanie o archiwizację zasobów mediów społecznościowych
– nie tylko przez pryzmat ich treści, ale również pod kątem relacji między użytkownikami. Wchodzimy tu w obszar zdecydowanie większej dynamiczności wytwarzanych treści, ale również dotykamy kwestii poszanowania prywatności użytkowników171 i ich prawa do „cyfrowego zapomnienia”172. Wszak „pozorna anonimowość
168
169
170
171
172

Por. F. Kłębczyk, M. Jędralska, Serwis „Archiwum Internetu”…, art. cyt., s. 1–2.
Por. L. Derfert-Wolf, Archiwizacja Internetu…, art. cyt., s. 2.
Por. F. Kłębczyk, M. Jędralska, Serwis „Archiwum Internetu”…, art. cyt., s. 2.
Por. M. Wilkowski, Trzy argumenty przeciwko…, art. cyt.
W styczniu 2012 r. Viviane Reding, unijna komisarz ds. sprawiedliwości, praw podstawowych
i obywatelstwa zaproponowała, by do katalogu praw podstawowych, które UE powinna zagwarantować swoim obywatelom, znalazło się prawo do cyfrowej amnezji (cyfrowego zapomnienia), które
polegałoby na tym, że użytkownik Internetu mógłby żądać, by z Sieci zniknęły wszystkie dotyczące
go treści, które uznał za ośmieszające, krzywdzące albo po prostu nieaktualne. Propozycja ta wywołała szeroką dyskusję – z jednej strony wskazywano zasadność takiego prawa, z drugiej – groźbę
ewentualnej cenzury Internetu. Por. P. Marczewski, ACTA i prawo do sieciowej amnezji, „Kultura
Liberalna” 2012, nr 7(162), [online] http://kulturaliberalna.pl/2012/02/14/piatek-liberal-czyli-ktomarczewski-acta-i-prawo-do-sieciowej-amnezji/ (dostęp 24 marca 2012 r.). Proponowana dyrektywa miałaby zobowiązywać operatorów Internetu do poinformowania osób trzecich, przetwarzających dane użytkownika, że podmiot danych wnioskuje o usunięcie linków do danych, kopii lub
replikacji tych danych osobowych. Por. Uwagi Fundacji PANOPTYKON do projektu rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych
osobowych i swobodnego przepływu tych danych z dnia 12 marca 2012 r., [online] http://panoptykon.
org/sites/default/files/rozporzadzenie_uwagi_maic.pdf (dostęp 24 marca 2012 r.). Do „prawa do
zapomnienia” nawiązuje również Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 czerwca 2010 r.
w sprawie zarządzania Internetem, gdzie w punkcie 28 czytamy: „[Parlament Europejski] zwraca
uwagę na fakt, że powodzenie sieci społecznych związane z możliwościami technicznymi Internetu
(pamięć i przetwarzanie informacji) stanowi zwłaszcza problem w zakresie przechowywania danych
oraz użytkowania tych archiwizowanych danych; dlatego też ubolewa nad tym, że w chwili obecnej
nie istnieje w Internecie prawo do zapomnienia”. Zob. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia
15 czerwca 2010 r. w sprawie zarządzania Internetem: kolejne działania (2009/2229(INI)), [online]
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2010-0208&language=PL&ring=A7-2010–0185 (dostęp 24 marca 2012 r.). Dość popularnym wątkiem w Internecie jest ostatnio np. pytanie o możliwość usunięcia na stałe konta z portali społecznościowych
Facebook i nk.pl (na Facebooku zasadniczą opcją jest dezaktywacja, czyli „zamrożenie” konta,
z możliwością przywrócenia go w każdej chwili). Definitywne usunięcie jest możliwe, ale wymaga
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Internetu skłania jego użytkowników do bardzo swobodnego zamieszczania w nim
treści, które mogą godzić w prywatność i dobre imię czy wręcz narażać na szwank
bezpieczeństwo osobiste. W szczególności dotyczy to treści zamieszczanych przez
ludzi młodych lub niemających świadomości trwałości informacji rozpowszechnianej w Internecie — często bezmyślnie — które dla osób przeszukujących po latach
archiwa internetowe będą wciąż dostępne”173. Tak więc nie wszyscy właściciele
stron WWW życzą sobie, by były one archiwizowane (i zdarzało się, że wytaczali
archiwizatorom procesy sądowe)174.
W archiwizacji Internetu możliwe są dwie drogi: archiwizacja po stronie serwera
lub po stronie użytkownika. W pierwszym wypadku zaletą jest szybkość oraz brak
konieczności połączenia z Internetem. Jest to jednak rozwiązanie mało efektywne,
gdyż archiwizacja kodu wykonywanego po stronie serwera utrudnia odtworzenie
go na przeglądarce użytkownika – wymaga bowiem zainstalowania specjalnego
oprogramowania (wirtualnego serwera), które wygeneruje kod, odpowiedni dla
przeglądarki. Dlatego też obecnie powszechnie stosuje się model archiwizacji po
stronie klienta, który bazuje na wykorzystaniu połączenia internetowego i stosowanych do tego robotów określanych mianem webcrawlerów lub harvesterów. Dane są
archiwizowane w specjalnym formacie plików (najczęściej jest to format WARC)175.
Trud archiwizacji witryn internetowych podejmują zarówno instytucje, jak również na szerszą skalę biblioteki narodowe, archiwa, uniwersytety czy organizacje
międzynarodowe. Najświeższa lista takich inicjatyw zawiera 57 projektów z 29 krajów, w tym 19 z Europy, sześć z Azji i po dwa z Ameryki Północnej oraz Australii
i Oceanii. W większości krajów realizowany jest tylko jeden projekt (głównie przez
biblioteki narodowe), ale np. w Stanach Zjednoczonych dziewięć, a w kilku krajach europejskich od dwóch do czterech176. Szacuje się, że od 35 do 90 procent
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174

175

176

specjalistycznej niemal wiedzy, zaś na stronach i forach o tematyce komputerowej jest bardzo dużo
rad, jak to uczynić. Przykładowo zob. Jak usunąć konto Facebooka w 7 krokach, blog „Like a Geek”
z 17 sierpnia 2011 r., [online] http://like-a-geek.jogger.pl/2011/08/17/jak-usunac-konto-facebooka-w-7-krokach/ (dostęp 24 marca 2012 r.); M. Ryndak, Jak usunąć konto na Facebook?, „Pclive.pl”
z 29 sierpnia 2011 r., [online] http://pclive.pl/porady-komputerowe/internet-i-siec/jak-usunac-konto-na-facebook.html (dostęp 24 marca 2012 r.).
K. Ślaska, A. Wasilewska, Archiwizacja Internetu – sytuacja w polskim prawie z punktu widzenia
bibliotekarzy, „Biuletyn EBIB” 2012, nr 1(128), s. 6–7, [online] http://www.nowyebib.info/images/
stories/numery/128/128_slaska.pdf (dostęp 24 marca 2012 r.).
Por. K. Gmerek, Archiwa internetowe po obu stronach Atlantyku — Internet Archive, Wayback Machine oraz UK Web Archive, „Biuletyn EBIB” 2012, nr 1(128), s. 5, [online] http://www.nowyebib.
info/biuletyn/archiwum-numerow/901-ebib-12012-1286 (dostęp 24 marca 2012 r.).
Por. F. Kłębczyk, M. Jędralska, Serwis „Archiwum Internetu”…, art. cyt., s. 3. Więcej o formacie WARC zob.: WARC File Format Published as an International Standard, „Netpreserve.org”
z 1 czerwca 2009 r., [online] http://netpreserve.org/press/pr20090601.php (dostęp 24 marca 2012 r.).
Por. L. Derfert-Wolf, Archiwizacja Internetu…, art. cyt., s. 2. Pełna lista inicjatyw zob.: List of Web
archiving initiatives, „Wikipedia.en” (ostatnia aktualizacja 9 marca 2012 r.), [online] http://en.wi-
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stron internetowych ma przynajmniej jedną kopię archiwalną177. Wśród najważniejszych inicjatyw archiwizacji Internetu na świecie należy wymienić:
1. Pierwszy (powstały w 1996 r.) serwis Wayback Machine, założony przez Brewstera Kahle, dostępny pod adresem http://archive.org/web/web.php. Twórcy
projektu chwalą się zindeksowaniem już ponad 150 mld stron. Baza serwisu
jest rozproszona i mieści się na serwerach w trzech miastach kalifornijskich,
a jej lustro (mirror) w Egipcie, w Bibliotheca Alexandrina178.
2. Również w 1996 r. wzięły swój początek trzy inne projekty: Kulturarw3 w Szwecji, Australia’s Web Archive oraz Tasmanian Web Archive179.
3. UK Web Archive (http://www.webarchive.org.uk/ukwa/) istnieje od 2004 r. Serwis ten współtworzą obecnie: British Library, Biblioteka Narodowa Walii, Joint
Information Systems Committee (JISC) oraz Wellcome Library (londyńska biblioteka medyczna). Zajmuje się archiwizacją wyłącznie stron internetowych
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Ponadto archiwizowany materiał powinien być przydatny do badań naukowych przez dłuższy
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kipedia.org/wiki/List_of_Web_Archiving_Initiatives (dostęp 24 marca 2012 r.). Podobną listę znaleźć można pod adresem http://netpreserve.org/about/archiveList.php.
Jie Jenny Zou, Old Dominion U. Researchers Ask How Much of the Web Is Archived, „The Chronicle of Higher Education” z 6 lipca 2011 r., [online] http://chronicle.com/blogs/wiredcampus/olddominion-u-researchers-ask-how-much-of-the-web-is-archived/32068 (dostęp 24 marca 2012 r.).
Powstałą dużą rozbieżność można wyjaśnić stosowaną metodologią i zakresem tego, co rozumiemy przez przedmiot archiwizacji. Dokładniejsze dane zob.: M.C. Weigle, Web Science and Digital Libraries Research Group, wpis na blogu z 23 czerwca 2011 r., [online] http://ws-dl.blogspot.
com/2011/06/2011-06-23-how-much-of-web-is-archived.html (dostęp 24 marca 2012 r.). Zob. także: R. Bomba, Jak duża część internetu jest zarchiwizowana?, „Historia i Media” z 22 lipca 2011 r.,
[online] http://historiaimedia.org/2011/07/22/jak-duza-czesc-internetu-jest-zarchiwizowana/ (dostęp 24 marca 2012 r.).
Por. K. Gmerek, Archiwa internetowe…, art. cyt., s. 2. G. Gmiterek następująco charakteryzuje działalność Wayback Machine: „Jest to swoista maszyna czasu, przeszukująca ponad dziesięć
miliardów stron dostępnych lub z różnych względów już niedostępnych w światowej sieci internetowej, codziennie odwiedzanej przez miliardy użytkowników. (…) Narzędzie zaimplementowane
w projekcie pozwala na łatwe i szybkie „cofnięcie” się do pewnego punktu w czasie i podejrzenie,
jak w tym momencie rozwoju Internetu wyglądała dana witryna WWW. Elementem wzbudzającym
największy podziw internautów jest możliwość obejrzenia stron internetowych, które z różnych
przyczyn już nie istnieją bądź uległy przeobrażeniom, a dzisiaj w niczym nie przypominają swoich wcześniejszych wersji. Nie bez znaczenia jest także fakt, że uaktualnianie danych archiwum
przeprowadzane jest na bieżąco, co w praktyce przekłada się na wielość kopii danego serwisu,
wykonanych od momentu jego ukazania się w sieci. Bywa i tak, że archiwizacja w odniesieniu do
konkretnego zasobu jest wykonywana nawet kilka lub kilkanaście razy w miesiącu. Całość zgromadzonych danych to zazwyczaj wierne odzwierciedlenie treści wraz z interaktywnymi elementami
(linkami). G. Gmiterek, Archiwum internetowe…, art. cyt.
Por. L. Derfert-Wolf, Archiwizacja Internetu…, art. cyt., s. 3.
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czas i odzwierciedlać różnorodność zainteresowań, działań oraz ogólnie życia
w Wielkiej Brytanii, a także ukazywać innowacyjność stron internetowych180.
4. W krajach nordyckich archiwizowaniem stron WWW zajmują się: w Szwecji wspomniana już Kulturarw3, w Finlandii – Fińskie Archiwum Stron Internetowych, prowadzone przez tamtejszą Bibliotekę Narodową, w Danii strony internetowe archiwizowane są przez Biblioteki: Królewską, czyli Narodową i Uniwersytecką (która
organizacyjnie należy do Biblioteki Królewskiej, ale jest oddzielna jednostką), zaś
w Norwegii Biblioteka Narodowa w ramach projektu Paradigma181.
5. W Polsce omawianą dziedziną zajmuje się Narodowe Archiwum Cyfrowe
(NAC), którego celem jest zapewnienie bezpiecznej i długookresowej archiwizacji materiałów cyfrowych, wchodzących w skład narodowego zasobu archiwalnego, a konkretnie dokumentów elektronicznych, wytwarzanych współcześnie przez administrację publiczną (e-dokumentów), reprodukcji cyfrowych
materiałów archiwalnych oraz dokumentów online w zakresie określonym
w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
(Dz.U. nr 97, poz. 673 z późn. zm.). Narodowe Archiwum Cyfrowe koordynuje
również projekty z zakresu informatyzacji, budowy infrastruktury technicznej
oraz digitalizacji materiałów realizowane w pozostałych archiwach państwowych182. Pierwszym polskim projektem realizującym zadania w zakresie archiwizacji Internetu, jest serwis „Archiwum Internetu”, udostępniony przez NAC
w 2010 r. Efekty prac są dostępne w Internecie, pod adresem www.archiwuminternetu.nac.gov.pl. Obecnie archiwizuje się i udostępnia w ramach projektu
łącznie 41 stron internetowych najważniejszych organów państwowych, głównie w domenie .gov.pl, jednak zasięg będzie poszerzany tak, by docelowo objąć
wszystkie serwisy funkcjonujące w domenie narodowej .pl183.
6. Ponieważ instytucje archiwizujące Internet chcą łączyć swe siły oraz wymieniać
się doświadczeniami, powołują w tym celu wspólne inicjatywy. Jedną z nich jest
utworzone w 2003 r. International Internet Preservation Consortium (IIPC). Jest
to „konsorcjum instytucji z całego świata, takich jak archiwa, biblioteki narodowe, uniwersytety oraz inne instytucje kultury, których wspólnym celem jest
rozwijanie odpowiednich narzędzi i podejmowanie działań umożliwiających
zachowanie obecnych zasobów internetowych dla przyszłych pokoleń. Ważnym
180
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Por. K. Gmerek, Archiwa internetowe…, art. cyt., s. 6.
Por. L. Nalewajska, Archiwizowanie stron internetowych w krajach nordyckich, „Biuletyn EBIB”
2012, nr 1(128), s. 1–12, [online] http://www.nowyebib.info/images/stories/numery/128/128_nalewajska.pdf (dostęp 24 marca 2012 r.).
Por. Raport o digitalizacji dóbr kultury. Diagnoza stanu digitalizacji oraz gromadzenia, przechowywania i udostępniania obiektów cyfrowych w latach 1989–2008, „Kongres Kultury Polskiej” (brak daty
opubl.), [online] http://www.kongreskultury.pl/title,pid,682.html (dostęp 24 marca 2012 r.).
Por. F. Kłębczyk, M. Jędralska, Serwis „Archiwum Internetu”…, art. cyt., s. 5–7.
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elementem prac konsorcjum jest także rozwój oprogramowania służącego do
archiwizacji i udostępnianego powszechnie na zasadach open source”184.
Instytucje archiwizujące muszą borykać się z wieloma problemami natury
prawnej. Duża ich część dotyczy praw autorskich, gdyż „na stronach internetowych pojawiają się obok siebie utwory objęte prawem autorskim, których nie
można archiwizować bez zgody autora, oraz utwory z domeny publicznej, utwory
opublikowane w ramach licencji lub te, których prawo autorskie nie dotyczy, które mogą podlegać archiwizacji bez żadnych przeszkód”185. Problem ten, niestety,
dotyczy mocno również archiwizacji polskiego Internetu, gdzie istnieją duże niejasności m.in. w zakresie stosowania przepisów prawa autorskiego czy też ustawy
o egzemplarzu obowiązkowym. Obecnie „warunkiem prawnym umożliwiającym
archiwizację Internetu w Polsce są zmiany legislacyjne polegające na dopuszczeniu samodzielnego gromadzenia przez bibliotekę zawartości stron internetowych
z domeny .pl, bez względu na to, czy mają one charakter utworu, jak przedstawiają
się kwestie prawno-autorskie i jak zdefiniowany jest profil działalności właściciela/
administratora strony internetowej. Istotnym postulatem jest również dopuszczenie możliwości udostępniania i przeszukiwania zarchiwizowanych zasobów, choćby tylko zgodnie z obowiązującym obecnie prawem tj. na terminalu systemu informatycznego, znajdującego się na terenie biblioteki”186.
Jaka jest przyszłość archiwizacji sieci? Na to pytanie usiłują odpowiedzieć autorzy raportu „Web Archives: The Future(s)”, przygotowanego przez Oxford Internet Institute187. Jego autorzy przewidują cztery możliwe scenariusze: archiwalna
nirwana (idealistyczny), apokalipsa (pesymistyczny), Internet, jakiego nie znamy
(w którym „Internet ewoluuje w zupełnie nową formę medium, które posiada
własne inteligentne mechanizmy i funkcjonuje jako złożony wirtualny organizm.
Granice między tym, co sztuczne i komputerowe oraz żywe i ludzkie zacierają się.
W takim przypadku archiwizacja jego aktywności staje się tak samo bezsensowna
jak próby sczytywania na bieżąco aktywności ludzkiego mózgu”)188 oraz scena184
185
186

187
188

F. Kłębczyk, M. Jędralska, Serwis „Archiwum Internetu”…, art. cyt., s. 4–5.
K. Ślaska, A. Wasilewska, Archiwizacja Internetu…, art. cyt., s. 4.
Tamże, s. 5–6. Jeśli chodzi o prawodawstwo unijne, zagadnieniu temu poświęcony jest dokument
ZALECENIE KOMISJI z dnia 27 października 2011 r. w sprawie digitalizacji i udostępniania w Internecie dorobku kulturowego oraz w sprawie ochrony zasobów cyfrowych (2011/711/UE), „Dziennik
Urzędowy Unii Europejskiej” z 29 października 2011 r., L 283/39, [online] http://eur-lex.europa.
eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:283:0039:0045:PL:PDF (dostęp 24 marca 2012 r.).
E.T. Meyer, A. Thomas, R. Schroeder, Web Archives: The Future(s), Oxford 2011, [online] http://netpreserve.org/publications/2011_06_IIPC_WebArchives-TheFutures.pdf (dostęp 24 marca 2012 r.).
M. Wilkowski, Web Archives: The Future(s) – trzy scenariusze rozwoju archiwistyki internetowej, „Historia i Media” z 10 sierpnia 2011 r., [online] http://historiaimedia.org/2011/08/10/web-archivesthe-futures-trzy-scenariusze-rozwoju-archiwistyki-internetowej/ (dostęp 24 marca 2012 r.). Autorzy raportu zapewniają, że bynajmniej nie jest to scenariusz całkowicie nierealny i jego miejsce nie
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riusz realistyczny, gdzie „archiwa cyfrowe to głównie komputerowe alternatywy
tradycyjnych papierowych archiwów. Funkcjonują zazwyczaj w oparciu o odpowiednie standardy, jednak nie są specjalnie popularne. Projekty archiwizacji Internetu stanowią tymczasem już zupełny margines, naukowcy prowadzący badania na
podstawie zasobów internetowych sami na własną rękę archiwizują potrzebne im
materiały. Archiwizowane są jednak głównie zasoby statyczne, treści dynamicznie
generowane w Sieci (live web, głównie w mediach społecznościowych) znikają tak
szybko jak się pojawiają”189.
Jak widzimy, funkcjonowanie Internetu jest rzeczywistością bardzo złożoną. Mimo skromnych początków, dziś Internet stał się narzędziem komunikacji
o światowym zasięgu. Jednak jego dalsze funkcjonowanie i rozwój wymaga zgodnego współdziałania wielu instytucji, jak i rządów państw. Związane są z tym także
pytania o kształt prawnych uregulowań dotyczących Internetu i cyberprzestrzeni,
o archiwizację zasobów Sieci, o prywatność i „prawo do zapomnienia”, o wolność
wypowiedzi w Internecie i swobodny dostęp do niego… Z tymi pytaniami ludzkość
nieuchronnie będzie musiała zmierzyć się w najbliższym czasie.

189

jest tylko w filmach science-fiction. Por. E.T. Meyer, A. Thomas, R. Schroeder, Web Archives…,
dz. cyt., s. 7.
M. Wilkowski, Web Archives…, art. cyt.
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Internet jako nowa forma komunikacji:
szanse i niebezpieczeństwa

I

nternet jako narzędzie komunikacji ma cechy niezwykłe. Różni się od tradycyjnych mediów. Łączy w sobie zarówno cechy nośnika informacji i danych,
jak i narzędzia komunikacji – zarówno indywidualnej, jak i masowej1. Z tego też
względu trudno przychylić się do opinii, że jest on po prostu kolejnym – obok prasy, radia i telewizji – medium, którego nazwę należy pisać po prostu z małej litery,
jako „internet”. Jest on raczej środowiskiem medialnym, które zresztą podlega
ciągłej ewolucji (mówi się o przejściu od Web 1.0 do Web 2.0; w tym kontekście
pojawiają się również pytania o kształt Web 3.0). Internet zmienia relacje międzyludzkie, zmienia również kształt dziennikarstwa. Budzi jednak przy tym wiele pytań natury etycznej. Tym właśnie zagadnieniom poświęcony jest niniejszy rozdział.

2.1. Internet – tradycyjne medium czy interaktywne metamedium?
W wielu opracowaniach pod hasłem „media” wymienia się jednym tchem prasę,
radio, telewizję i Internet. Encyklopedia PWN definiuje mass-media jako „urządzenia, instytucje, za pomocą których kieruje się pewne treści do bardzo licznej
i zróżnicowanej publiczności; prasa, radio, telewizja, także tzw. nowe media: telegazeta, telewizja satelitarna, Internet”2. Z drugiej strony nie brak głosów mówiących, że Internet jest zupełnie czymś innym niż media „tradycyjne” i że mówiąc
o mediach, powinniśmy Internet postawić poza ich nawiasem. Zanim podejmiemy
jednak jakąkolwiek próbę rozstrzygnięcia tego trwającego w środowisku medioznawców sporu, należy zwrócić uwagę na kilka kwestii.

1
2

Por. L. Derfert-Wolf, Archiwizacja Internetu.., art. cyt.
Mass media, „Encyklopedia PWN” [online] http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=3984263
(dostęp 10 października 2011 r.).
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2.1.1. „Internet” czy „internet”?
Kwestia pierwsza to pisownia słowa „Internet” (tylko pozornie mało związana
z tytułem paragrafu).
16 sierpnia 2004 r., po 13 latach od opublikowania pierwszej strony WWW,
amerykański magazyn „Wired” w artykule Tony’ego Longa obwieścił odejście
od pisania słowa „Internet” wielką literą3. Poprzez zmianę pisowni dziennikarz
chciał zwrócić uwagę na to, że Internet stał się kolejnym medium, służącym rozpowszechnianiu i przekazywaniu informacji; medium takim samym jak prasa, radio
i telewizja. Stwierdzenie to jednak nie jest do końca zgodne z prawdą. Możliwości
Internetu zdecydowanie przewyższają możliwości każdego innego medium. Internet stopniowo wchłania inne media, oferując im jednak w zamian nowe możliwości i sposoby docierania do odbiorców. Jednocześnie otwiera dotychczasowym
odbiorcom drogę do stania się nadawcami4.
Jeśli idzie o pisownię słowa „Internet” w języku polskim, już na początku
pierwszej dekady XXI w. Rada Języka Polskiego stanęła na stanowisku, że należy
odróżnić użycie słowa „Internet” jako nazwy własnej konkretnej globalnej sieci
komputerowej od sytuacji, gdy traktuje się tę sieć jako medium, a nie jako system
(nazwa własna stałaby się więc tu nazwą pospolitą, podobnie jak to miało w języku
polskim miejsce w wypadku adidasa, walkmana czy elektroluksu). W uzasadnieniu
podano, iż „przeciętny użytkownik tego medium nie zdaje sobie bowiem sprawy,
że korzysta z konkretnej sieci, która została nazwana Internetem. Traktuje tę nazwę jako ogólną nazwę nowego medium – tak jak prasę, radio czy telewizję”5.
Dopuszcza się zatem dwa rodzaje pisowni tego słowa. Niektóre słowniki podają
pisownię z małej litery jako oboczną, nie ma tu jednak pełnej zgodności wśród
językoznawców6. Niektórzy skłaniają się do pisania słowa „Internet” małą literą,
gdyż – jak twierdzą – piszący nie musi wnikać, czy chodzi mu o sieć globalną, czy
o jej część7. Inni z kolei uważają, że „nie zasługuje na poparcie tendencja stosowania w pisowni tej nazwy zasady analogicznej do innych mediów (telefon, dalekopis
3
4
5

6
7

Por. T. Long, It’s Just the ‘internet’ Now, „Wired” z 16 sierpnia 2004 r., [online] http://www.wired.
com/culture/lifestyle/news/2004/08/64596 (dostęp 20 kwietnia 2012 r.).
Por. L. Olszański, Dziennikarstwo internetowe, Warszawa 2006, s. 9.
Internet, „Rada Języka Polskiego” (2002 r.), [online] http://www.rjp.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1032:internet-&catid=44:porady-jzykowe&Itemid=58 (dostęp 20 kwietnia 2012 r.). Zob. także: Internet/Internet, „Rada Języka Polskiego” (2002 r.), [online]
http://www.rjp.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=275:internetinternet&
catid=44:porady-jzykowe&Itemid=58 (dostęp 20 kwietnia 2012 r.).
Por. M. Bańko, Internet i witryny internetowe, „Poradnia językowa PWN” z 23 kwietnia 2003 r.,
[online] http://poradnia.pwn.pl/lista.php?id=3397 (dostęp 20 kwietnia 2012 r.).
Por. M. Malinowski, Kiedy i dlaczego internet piszemy małą literą, „Konspekt” 2004, nr 18/19, [online] http://www.wsp.krakow.pl/konspekt/18/malin.html (dostęp 20 kwietnia 2012 r.).
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itp.)”8. Podobne kontrowersje występują także w języku angielskim, gdzie z jednej
strony mamy twardą tendencję pisania słowa „Internet” wielką literą i z rodzajnikiem „the” (tak np. definiuje APA Style9, podobnie słownik oksfordzki10 i stylebook Associated Press11), z drugiej strony – stylebook dziennika „The Guardian”
nakazuje pisanie słowa „Internet” małą literą12, zaś zażarte dyskusje na forach
pokazują, że nadal nie jest to kwestia rozstrzygnięta13 (ciekawy zbiór argumentów
obu stron tej dyskusji znaleźć można na angielskojęzycznej Wikipedii)14.
Zdaniem autora, pisanie słowa „Internet” małą literą jest nieuzasadnione. Po
pierwsze, niemal zawsze mówiąc o Internecie mamy na myśli konkretną globalną sieć, mającą swoją strukturę, instytucje zarządzające etc. Nawet, jeśli mówimy
o sieci lokalnej, to i tak najczęściej jest ona fragmentem sieci globalnej; zresztą
na określenie sieci lokalnej mamy nazwę „intranet”, pisaną zawsze z małej litery. Natomiast w opinii autora za błędne należałoby uznać tendencje traktowania
słowa „Internet” jako nazwy pospolitej i traktowanie Internetu na równi z innymi
mediami – prasą, radiem i telewizją, gdyż natura Internetu i możliwości, które
stwarza są inne, zaś on sam uznawany jest obecnie nie tyle za medium w tradycyjnym znaczeniu, co za metamedium lub hipermedium. Temu zagadnieniu warto
poświęcić nieco więcej uwagi.

2.1.2. Czy Internet to „medium”?
Określenia takie jak „mass media”, „środki komunikowania”, czy po prostu „media” przyjęły się na dobre w codziennym języku. Co jednak rozumiemy pod tymi
terminami? W. Pisarek zauważa, że media masowe możemy określić albo przez
ich wyliczenie, albo podanie istotnych cech. Ponieważ jednak definiowanie przez
8

9
10
11
12
13

14

A. Meller, Jak to się pisze: Internet czy internet?, „Internet Standard” z 17 marca 2004 r., [online] http://www.internetstandard.pl/news/64818/Jak.to.sie.pisze.Internet.czy.internet.html (dostęp
20 kwietnia 2012 r.).
Por. T. McAdoo, Spelling Success in APA Style, „APA Style Blog” z 10 marca 2011 r., [online] http://
blog.apastyle.org/apastyle/2011/03/spelling-success-in-apa-style.html (dostęp 20 kwietnia 2012 r.).
Por. Internet, „Oxford Dixtionaries” (brak daty opubl.), [online] http://oxforddictionaries.com/definition/Internet?q=internet (dostęp 20 kwietnia 2012 r.).
Por. Ask the Editor FAQ, „APstylebook.com” (2012 r.), [online] http://www.apstylebook.
com/?do=ask_faq (dostęp 20 kwietnia 2012 r.).
Por. The Guardian – Style guide (brak daty opubl.), [online] http://www.guardian.co.uk/styleguide/i
(dostęp 20 kwietnia 2012 r.).
Por. English usage: How to write Internet, dyskusja na forum proz.com (26 października 2005 r.),
[online] http://www.proz.com/forum/linguistics/38298-english_usage%3A_how_to_write_internet.html (dostęp 20 kwietnia 2012 r.).
Por. Internet capitalization conventions, „Wikipedia.en” (ostatnia aktualizacja 21 marca 2012 r.),
[online] http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_capitalization_conventions (dostęp 20 kwietnia
2012 r.).
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egzemplifikację postrzegane jest jako dalece niedoskonałe, skupmy się na definicji
odwołującej się do istotnych cech mediów, według której „media masowe czyli
środki komunikowania masowego to kanały komunikowania publicznego o zbiorowym, zwykle instytucjonalnym nadawcy, zbiorowym przekazie (albo raczej zbiorowej, bo wieloprzekazowej zawartości), zwielokrotnianym środkami technicznymi oraz o heterogenicznej, nieustrukturyzowanej zbiorowości anonimowych
odbiorców”15. Jak jednak zauważa przytaczany autor, media masowe (drukowane książki, gazety, czasopisma, rozsiewcze i kablowe radio i telewizja) odgrywają
współcześnie coraz mniejszą rolę w globalnej komunikacji, zaś rośnie rola sieci
komputerowych na czele z Internetem oraz mediów komórkowych16.
Co do Internetu, trzeba zauważyć, że nieco wymyka się on próbom klasyfikacji
z punktu widzenia tradycyjnego medioznawstwa. Należy zgodzić się ze stwierdzeniem, iż próżnym wysiłkiem jest próba kategoryzowania Internetu w dotychczas
zastanych strukturach medialnych17. Podstawowe pytanie, jakie się pojawia, brzmi:
Czy Internet jest czwartym – obok prasy, radia i telewizji – medium masowym, czy
też czymś więcej?
Zdaniem M. Robaka, traktowanie Internetu jako czwartego medium masowego jest błędem, który autor ów określa mianem „błędu medialnego”. Zauważa
przy tym, że choć taki podział (na prasę, radio, telewizję i Internet) wydaje się
prawidłowy z punktu widzenia medioznawczego, to jednak nie jest wyczerpujący –
po pierwsze dlatego, że Internet nie jest tak odrębny jak tradycyjne media, a przy
coraz widoczniejszym zjawisku konwergencji podział ów coraz bardziej się rozmywa. Po drugie, Internet łączy komunikację masową z indywidualną i jest bardziej
zróżnicowany, niż nam się wydaje. Do Internetu niezbyt pasuje tradycyjna kategoria medium, gdzie mieliśmy do czynienia z aktywnym nadawcą i biernym odbiorcą. Dużo lepiej pasuje doń koncepcja Sieci społecznej, gdzie zamiast nadawcy
i odbiorcy mówimy o węzłach Sieci (przy czym wielu badaczy dopuszcza tezę, że
węzłami Sieci mogą być zarówno ludzie, jak i komputery). Internauta nie jest biernym odbiorcą – jest aktywnym użytkownikiem18.
Czym jednak tak naprawdę w swej istocie jest Internet?
Materialnie Internet to gigantyczna sieć komputerowa, czy wręcz „sieć sieci”19. To
mnóstwo połączonych ze sobą komputerów, routerów, kabli i innych urządzeń. Jest
15
16
17
18
19

W. Pisarek, Wstęp do nauki o komunikowaniu, Warszawa 2008, s. 121.
Por. tamże.
A. Młynarska-Sobaczewska, Wolność wirtualnej wypowiedzi, „Państwo i Prawo” 2008, z. 2(744),
s. 49.
Por. M. Robak, Internet – od nowego medium do sieci społecznej, w: E. Laskowska, M. Kuciński,
Internet a relacje międzyludzkie, Bydgoszcz 2010, s. 13–14.
Por. N. Negroponte, Cyfrowe życie. Jak się odnaleźć w świecie komputerów, tł. M. Łakomy, Warszawa 1997, s. 149.
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on wielowarstwowy i owa jego „wielowarstwowość”, jak zauważa T. Goban-Klas, jest
bardziej złożona, niż by się to mogło wydawać na pierwszy rzut oka. Przewody, kable
światłowodowe i fale radiowe to pierwsza warstwa Internetu: fizyczna. Warstwa teletransmisyjna obejmuje rodzaj transmisji (w przypadku Internetu jest ona cyfrowa).
Warstwę użytkową stanowią łącza telefoniczne, telegraficzne, radiowe, węzły komunikacyjne, routery, serwery etc. Te trzy warstwy tworzą materialną strukturę Internetu. Następnie mamy różnorodne warstwy aplikacyjne, obejmujące szerokie spektrum
zagadnień, od protokołów telekomunikacyjnych do przeglądarek multimedialnych20.
Wyżej wymienione warstwy są warstwami operacyjnymi, a ich matematyczną
podstawę stanowi teoria informacji Shannona, która zajmuje się asemantycznym
wymiarem transmisji bitów informacji. Na warstwy operacyjne nakłada się warstwa semantyczna. I dopiero w niej ujawniają się w pełni komunikacyjne możliwości sieci teleinformatycznej, tworząc jego nową społeczną jakość21. Jest on
bowiem przestrzenią dyskursywną, w której sfera komunikacyjna nakłada się na
rzeczywistość społeczną, i na odwrót22. Pod wpływem Internetu ulegają redefinicji
tradycyjne pojęcia czasu i przestrzeni23.
Tim Berners-Lee, jeden z twórców Internetu, podobnie jak wielu innych badaczy Sieci jest zdania, że Internet ma strukturę fraktalną, że ruch internetowy da się
opisać przy pomocy teorii fraktali24. Zdaniem P. Płanety, „fenomen Internetu polega
na tym, że jest on złożoną chaotyczną strukturą, rozwijającą się w niezwykły sposób.
(...) Internet jest bowiem układem deterministycznym, który zachowuje się w sposób
nieregularny, a zachowanie zarówno całego układu, jak i jego części, można wyjaśniać
20

21
22
23
24

Por. T. Goban-Klas, Ontologia Internetu, (dokument elektroniczny w zbiorach Biblioteki AGH
w Krakowie, 2004), [online] http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty2/0095/033-040.pdf (dostęp
4 maja 2012 r.).
Por. tamże.
Por. P. Płaneta, Chaos w globalnej sieci perswazji, „Zeszyty Prasoznawcze” 2002, nr 3–4(171–172),
s. 61.
Por. M. Szpunar, Redefinicja pojęcia czasu i przestrzeni w dobie Internetu, w: M. Sokołowski (red.),
Kulturowe kody mediów. Stan obecny i perspektywy rozwoju, Toruń 2008, s. 59–73.
Por. J. Mishra, S.N. Mishra, L-System Fractals, Amsterdam–Oxford 2007, s. 175. Fraktal – „[łac.
fractus ‘złamany’, ‘cząstkowy’], mat. rodzaj figury geometrycznej, płaskiej lub przestrzennej, zazwyczaj charakteryzującej się własnością samopodobieństwa — małe fragmenty fraktala, oglądane
w odpowiednim powiększeniu, wyglądają tak samo jak obiekt pierwotny. Charakteryzuje ją swoista regularność w nieregularności — stopień tej regularności jest określony liczbą niecałkowitą
(wymiar fraktalny). Fraktale mają swoje pierwowzory w świecie fizycznym; są nimi krzywe i powierzchnie ilustrujące wszelkie przypadkowe nieregularności: ruchy Browna, wahania cen giełdowych, różnorodne kształty płatków śniegu, zakręty linii brzegowych i in.”. Fraktal, w: Encyklopedia
PWN, [online] http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=3902416 (dostęp 4 maja 2012 r.). Zob.
także: Bo Ryu, S.B. Lowen, Fractal Traffic Model for Internet Traffic Engineering, w: A. Nejat Ince
(red.), Modeling and Simulation Environment for Satellite and Terrestrial Communication Networks:
Proceedings of the European COST Telecommunications Symposium, Norewll, Massachusets 2002,
s. 65–85.
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w ramach teorii chaosu deterministycznego, która opisuje nieliniowe zachowania
systemów dynamicznych”25. W wymiarze społecznym owa fraktalna teoria Internetu
przejawia się w chaotycznej konfiguracji różnych dyskursów, oddziałujących globalnie26. Pojawiają się nawet opinie, że słowo „Internet” obejmuje raczej cały świat połączonych ze sobą danych niż materialną infrastrukturę27. A zatem definiowanie globalnej Sieci „powinno obejmować połączone ze sobą sieci (network of networks), oparte
na protokołach komunikacyjnych (TCP/IP), społeczność (community of people), która
się tą siecią posługuje oraz zbiór dostępnych zasobów, które znajdują się w tej sieci”28.
Na każdym z wymienionych poziomów jedne komponenty wchodzą w interakcję z innymi. Przebiega ona według wzoru samopodobieństwa i samopowtarzalności struktur
na różnych poziomach. Taka struktura może być przedstawiona w postaci fraktalnej29.
Wydaje się zatem, że Internet zajmuje współcześnie dominującą pozycję jako
uniwersalna platforma komunikacji30. Jest on „mającą globalny charakter płaszczyzną błyskawicznego przekazu informacji, nie tylko tekstowych, adresowanych
czy to do poszczególnych osób, czy to do grup osób, czy też do „ogółu” zainteresowanych. Można przy tym wyróżniać sytuacje, w których internetowy przekaz jest
przekazem jedynym, oraz sytuacje, w których przekaz ten ma charakter dodatkowy (uzupełniający, równoległy)”31. Internet zatem to więcej niż tylko medium
– globalną sieć można traktować jako nową przestrzeń społeczną, której najistotniejszym społecznym aspektem i celem wykorzystania jest komunikacja32.
Z tą opinią zgadza się M. Filiciak. Przywołuje on określenie M. Castellsa, który nazywa nowe, umożliwiające odbiorcom podejmowanie aktywności tekstualnej
media indywidualnymi mass-mediami (mass-self communication). Wysuwa tezę, iż
zmianie uległy fundamenty funkcjonowania środków przekazu33. Za słuszne należy uznać stwierdzenie, że niemożliwa jest jednorodna kwalifikacja wszystkich przejawów komunikacji występujących przy korzystaniu z Internetu. W jego ramach
mamy do czynienia z różnymi narzędziami: poczta elektroniczna (spełniająca kry25
26
27
28
29
30

31
32
33

P. Płaneta, Chaos w..., art. cyt., s. 45–46.
Por. tamże, s. 61.
Por. National Research Council (U.S.). Committee on the Internet in the Evolving Information
Infrastructure, The Internet’s Coming of Age, National Academies Press, 2001, brak numeru strony.
Por. P. Płaneta, Chaos w…, art. cyt., s. 55.
Por. tamże, s. 56.
Por. M. Kula, A. Małachowski, Internet jako platforma komunikacji społecznej. Analiza i ocena wyników badań własnych, w: J. Goliński i in. (red.), Współczesne aspekty informacji. Tom 3, Warszawa
2010, s. 110.
Por. A. Matlak, Postęp techniczny w mediach, w: J. Barta, R. Markiewicz, A. Matlak (red.), Prawo
mediów, Warszawa 2008, wyd. 2, s. 195.
Por. M. Kula, A. Małachowski, Internet jako platforma komunikacji..., art. cyt., s. 110.
M. Filiciak, Internet – społeczne metamedium, w: W. Godzic (red.), Media audiowizualne. Podręcznik akademicki, Warszawa 2010, s. 105.
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teria komunikacji indywidualnej), wysyłanie wiadomości tekstowych (IM – Instant
Messages) oraz WWW i FTP, podlegające w znacznej części kryteriom komunikacji
masowej. Ponadto Telnet, grupy dyskusyjne, komunikatory internetowe, telefonia
internetowa czy też internetowe radio i telewizja to również przykłady internetowej komunikacji. W ostatnich latach należy do nich dołożyć całą sferę mediów
społecznościowych. W Internecie może zachodzić kilka form komunikowania się:
pchanie (push), polegające na jednokierunkowej transmisji sygnału; rozsiewanie
(np. umieszczanie tekstu na stronie WWW lub w profilu na portalu społecznościowym) oraz generowanie (wspólna praca nad informacją, uzupełnianie i modyfikacja danych zamieszczonych przez inne osoby (np. Wikipedia)34.
Ponadto Internet posiada wiele cech, które odróżniają go od tradycyjnych
środków przekazu. Pierwsza to interaktywność (synchroniczna i asynchroniczna),
która zachodzi na trzech poziomach: interakcji z medium, interakcji z autorami
serwisu oraz interakcji z innymi użytkownikami Sieci. Kolejne cechy Internetu to:
globalny zasięg i multimedialny charakter. Trzeba też zauważyć, że Internet posiada zarówno cechy medium masowego, jak i kanału komunikacji indywidualnej
i bezpośredniej. Warta podkreślenia jest też szybkość reakcji, elastyczność, niski
koszt przekazu oraz fakt, iż w odróżnieniu od dotychczasowych mediów, Internet
wymaga od użytkowników większej aktywności w poszukiwaniach35.
Zdaniem Roberta K. Logana, nawiązującego do słynnego stwierdzenia McLuhana The medium is the message, Internet niesie ze sobą 5 takich „wiadomości” czy
też przekazów. Są to: dwustronna komunikacja, łatwość dostępu i upowszechniania informacji, ciągłość uczenia się, dostosowanie i integracja oraz społeczność36.

34
35

36

Por. B. Aouil, Komunikowanie się w Internecie – narzędzia, specyfika, właściwości, w: M. Wawrzak-Chodaczek (red.), Komunikacja społeczna w świecie wirtualnym, Toruń 2008, s. 14.
Por. A. Adamski, Internet a polskie prawo prasowe…, art. cyt. M. Robak stawia hipotezę, że przyzwyczajenie do aktywnej postawy w Internecie może wpłynąć na zmianę świadomości społecznej
i mentalności jego użytkowników. Jego zdaniem, internauta „przyzwyczaja się do aktywnej postawy, do tego, że komentując tekst na stronie www, nie przyjmuje go bezkrytycznie. Jeśli społeczeństwo przyjmie ten nowy styl komunikacji, może się okazać, że zechce czegoś więcej, niż tylko
stron społecznościowych, na których można się wymienić zdjęciami z podstawówki. Może zacząć
oczekiwać bardziej bezpośredniej demokracji, może zażądać większego wpływu na polityków, na
instytucje, na władze lokalne”. M. Robak, Internet – od nowego medium…, art. cyt., s. 16. Słowa te
pochodzą z publikacji wydanej w 2010 r. – któż wie, czy słynne protesty w sprawie ACTA nie były
zaczątkiem spełniania się tej hipotezy? Więcej na temat postaw wobec kształtowania demokracji
2.0 przez nowoczesne technologie (neofuturyzm, dystopia, technorealizm) oraz możliwych modeli
budowy demokracji 2.0 zob. M. Sadlok, Demokracja 2.0, czyli wpływ mediów interaktywnych na
kształtowanie nowej rzeczywistości politycznej, w: M. Kolczyński, S. Michalczyk, M. Mazur (red.),
Mediatyzacja kampanii politycznych, Katowice 2009, s. 218–228.
Por. R.K. Logan, Understanding New Media: Extending Marshall McLuhan, Peter Lang 2010,
s. 48–49.
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Coraz większa liczba badaczy odżegnuje się od traktowania Internetu jako
osobnego medium i używa w odniesieniu do niego określenia „metamedium”37,
podkreślając iż wchłania ono wszystkie inne media: znaczną cześć niezapośredniczonej oraz zapośredniczonej technicznie (telefonia) komunikacji interpersonalnej. Ten sam los spotyka część instytucji kultury (można zwiedzać wirtualne muzea
i korzystać z usług centrów rozrywki oferujących np. udział w grach sieciowych).
Internet absorbuje także media masowe – można w Internecie słuchać radia, czytać prasę, oglądać telewizję. Nie niszczy on tych mediów, nie lokuje się ponad
nimi; zmienia jedynie ich naturę, przede wszystkim dzięki możliwości ich personalizacji i interaktywizacji. Wchłania w ten sposób komunikowanie interpersonalne,
instytucjonalne i masowe38.
Zdaniem D. Batorskiego, Internet do pewnego stopnia może być traktowany
jako metamedium, ponieważ zawiera, a przynajmniej umożliwia tworzenie mediów
o praktycznie dowolnych własnościach. Dostarcza i tworzy radio, telewizję, gazetę, pozwala komunikować się z innymi ludźmi w czasie rzeczywistym i asynchronicznie, zaś komunikacja ta może przybierać właściwie dowolną formę39. Również
M. Filiciak zauważa, iż „kolejne media zostają zawłaszczone przez metamedium
Internetu, oferujące natychmiastowy dostęp i możliwość personalizacji strumienia
informacyjno-rozrywkowego. Internet można określić mianem metamedium, bo
nie tylko stanowi odrębny środek przekazu, ale też częściowo zawłaszcza inne media, stając się kanałem przekazu treści z prasy, radia i telewizji”40. Prowadzi to do
37

38

39
40

W. Pisarek używa słowa „hipermedium”, jest ono jednak rzadziej spotykane w literaturze. Por.
W. Pisarek, Wstęp do…, dz. cyt., s. 144. J. Reizes-Dzieduszycki definiuje hipermedia jako rzeczywistość, która łączy w sobie internetową technologię hipertekstu oraz multimediów, pozwalając przy
tym w sposób ostateczny oddzielić tekst i treść dokumentów piśmienniczych publikowanych i niepublikowanych od ich pierwotnego nośnika materialnego, przy jednoczesnym zachowaniu pełni
formy dokumentów niepiśmienniczych: dźwiękowych, ikonicznych i audiowizualnych. Jego zdaniem, „hipermedia pozwalają w sposób indywidualny organizować przestrzeń informacyjną użytkownika informacji – czytelnika – widza, udrażniać amorficzną i coraz bardziej przepastną otchłań
Internetu grupującego dziesiątki milionów serwerów na całym świecie, za pomocą metod wypracowanych wcześniej na potrzeby systemów bibliotecznych i informacyjnych”. J. Reizes-Dzieduszycki, Publikacje elektroniczne w procesie komunikacji społecznej, w: M. Juda (red.), Książka i prasa
w systemie komunikacji społecznej – przeszłość, dzień dzisiejszy, perspektywy, Lublin 2002, s. 239.
Por. K. Krzysztofek, Status mediów cyfrowych: stare i nowe paradygmaty, „Global Media Journal – Polish Edition” 2006, nr 1(1), s. 15 [online] http://www.globalmediajournal.collegium.edu.pl/artykuly/wiosna%202006/Krzysztofek-status%20mediow%20cyfrowych.pdf (dostęp 13 stycznia 2012 r.).
D. Batorski, Internet w Polsce. Niektóre aspekty korzystania z nowych mediów, „Studia Medioznawcze” 2005, nr 3(22), s. 40–41.
M. Filiciak, Internet – społeczne…, art. cyt., s. 105–106. W. Pisarek rozszerza jeszcze bardziej paletę
możliwości Internetu, jeśli chodzi o wielość kanałów komunikacji, stwierdzając, że świadczy on
usługi we wszystkich układach uczestników procesów komunikacji (jeden do jednego, jeden z jednym, jeden do wielu wybranych, jeden z wieloma wybranymi, wielu wybranych do wielu wybranych,
wielu wybranych z wieloma wybranymi, jeden/wielu wybranych do wszystkich, jeden/wielu wybra-
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zjawiska, zwanego „syndromem wyposażonego użytkownika mediów”. Ponadto
w naszych domach pojawiają się coraz to nowsze audiowizualne urządzenia i komputery. Jednak im więcej mamy ich w domu, tym mniej czasu mamy na korzystanie
z każdego z nich. Zatem komputer z dostępem do Internetu, który oferuje dostępność do wszystkich innych mediów, zaczyna z nimi konkurować, zawłaszczając
nasz czas i wręcz czasem monopolizując nasze dotarcie do informacji i rozrywki41.
Co do prasy, to – jak zauważa prof. Jerzy Myśliński – Internet w pewnym stopniu zastępuje ją i przekształca, włączając do niej częściowo także media elektroniczne. Zupełnie wchłonął Internet przepływ serwisów agencji prasowych, przy
czym wchłonięcie to ma charakter całkowicie techniczny – ułatwił bowiem równoległe korzystanie z serwisów kilku agencji, ponadto jest o wiele bardziej wygodny
niż stosowane w Polsce do 2007 r. (!) dalekopisy42. W podobnym duchu wyrażają
się T. Białobłocki i J. Moroz, stwierdzając, iż Internet zaczyna wręcz wchłaniać
wszystkie rodzaje aktywności medialnej, które dotychczas były zarezerwowane dla
mediów tradycyjnych. W Internecie umieszcza się bowiem strony WWW stacji telewizyjnych i radiowych oraz czasopism. Można obejrzeć w nim niektóre programy, posłuchać audycji radiowych czy przeczytać bieżące wydanie gazety43. Słuszną
jest zatem uwaga, iż konsekwencją powstania Internetu jest powstanie ogólnoświatowego systemu komunikowania masowego, który powoli staje się ujednolicony zarówno w płaszczyźnie horyzontalnej, jak i wertykalnej i przyczynia się już nie
tyle do zróżnicowania komunikacji, co raczej do jej ujednolicenia44.
Nieco odmienne podejście prezentuje R. Sajna. Jego zdaniem, Internet nie jest
kolejnym – obok prasy, radia i telewizji – medium, ale kolejną rewolucją medialną,
po rewolucji druku. Swój pogląd uzasadnia następująco: „druk zerwał z prymitywną formą tworzenia za pomocą pisma ręcznego i kopiowania poprzez wielokrotne
przepisywanie, zaś Internet zrywa z coraz bardziej prymitywną formą druku i powielania za pomocą technologii drukarskich i kserokopii”45.
Bardzo ciekawą ideę (z którą autor w pełni się utożsamia) podaje Z. Bauer.
Jego zdaniem, Internet nie jest medium, lecz należy go traktować jako środowisko
komunikacyjne, w tym również środowisko medialne. Internet wprawdzie posia-

41
42
43
44
45

nych z wszystkimi). Ponadto sprawdza się świetnie w roli biblioteki, biura wycinków prasowych
i agencji informacyjnej. Por. W. Pisarek, Wstęp do…, dz. cyt., s. 145.
Por. A. Małachowski, Internet jako platforma konkurencji…, art. cyt., s. 129.
Por. J. Myśliński, Spojrzenie historyka mediów na Internet, w: K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman
(red.), Internetowe gatunki dziennikarskie, Warszawa 2010, s. 43. 45.
T. Białobłocki, J. Moroz, Nowoczesne techniki…, art. cyt., s. 128.
Por. K. Stasiuk-Krajewska, O (nie)nowych konsekwencjach nowych mediów. Szkic krytyczny,
w: M. Jeziński (red.), Nowe media w systemie komunikowania: polityka, Toruń 2011, s. 38.
R. Sajna, Konsensus na rzecz Ziemi. Dzienniki i czasopisma online a logika rozwoju mediów, w:
M. Jeziński (red.)., Nowe media a media tradycyjne. Prasa, reklama, Internet, Toruń 2009, s. 211.
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da swą fizyczną strukturę (komputery, routery, okablowanie), jednak najbardziej
istotna jest dla niego sieciowość. To właśnie jej ideologia współcześnie dominuje
i determinuje sposób myślenia o komunikacji, a zatem o społeczeństwie i kulturze.
Wyposażenie techniczne Internetu jedynie czyni to myślenie widzialnym – konceptualizuje je i kodyfikuje. Internet jest zatem środowiskiem komunikacyjnym,
które umożliwia wielostronne, złożone interakcje. Dzięki temu jest modelem,
metaforą współczesnego społeczeństwa. Tylko sieć, ze swoją topologią, nieuporządkowaniem, strukturą jest w stanie zawrzeć w sobie tak wielką różnorodność,
działając jako jedna całość46.
Używając przywoływanej już wcześniej analogii ze świata komputerów, można
chyba zaryzykować stwierdzenie, że Internet jest dla mediów tym, czym system
operacyjny dla programów. Stare media istniały w znanej nam dobrze rzeczywistości realnej. Były linearne i statyczne. Te same media, umieszczone w środowisku
Internetu, choć zachowały pewne swoje cechy, to jednak przyjęły pewne cechy,
charakterystyczne dla nowego środowiska: hipertekstowość, dynamikę, interaktywność. Trzeba jednak pamiętać, że to nowe środowisko jest bardzo złożone. Nie
ulega bowiem wątpliwości, że Internet nie jest całością jednorodną i zdecydowanie
odbiega swą strukturą od tradycyjnych mediów – jednokierunkowych i jednokanałowych. To wpływa na standardy i jakość komunikacji, jaka dokonuje się za jego
pośrednictwem.

2.1.3. Interaktywność komunikacji internetowej
Internet jest niezwykle zasobny i pojemny47. Nie musi już nastawiać się na odbiorcę
masowego – może zaspokajać indywidualne gusta i zainteresowania. Internet jest
miejscem spotkania mediów tradycyjnych z amatorskimi, starych z nowymi, trwałych z jednorazowymi, gdzie możliwa jest zarówno komunikacja interpersonalna
i masowa. Internet jawi się zatem jako najbardziej demokratyczna i nieregulowalna platforma współdziałania i konkurowania różnych podmiotów, które w tym

46

47

Por. Z. Bauer, Dziennikarstwo wobec…, dz. cyt., s. 299–300. Ciekawa jest również uwaga, że zanim
Internet stał się środowiskiem komunikacyjnym, miał cechy typowe dla tradycyjnych mediów – albowiem pierwotnie komunikacja zapośredniczona komputerowo służyła ośrodkom zhierarchizowanym i scentralizowanym: armii i środowiskom naukowym. Z czasem jednak ewoluował w stronę
środowiska komunikacyjnego, co wcześniej nie udało się żadnemu innemu medium. Por. tamże,
s. 300–301.
W 1998 r. wyszukiwarka Google indeksowała ok. 26 milionów stron. Przed rokiem 2000 było ich
już miliard, zaś w 2007 r. jej właściciele ogłosili, że liczba zindeksowanych stron przekroczyła bilion
(1.000.000.000.000). Por. We knew the web was big…, „The Official Google Blog” z 25 lipca 2008 r.,
[online] http://googleblog.blogspot.com/2008/07/we-knew-web-was-big.html (dostęp 20 stycznia
2012 r.).
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samym czasie zabiegają o uwagę odbiorcy48. Oferuje on szereg odmian mediów,
które znacznie wykraczają poza funkcjonalność dotychczasowych form komunikacji (przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na dostęp i przekaz treści w skali
światowej, w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca oraz na jego wielomodalne
kanały komunikacji bezpośredniej). Otwiera też ludzi na przechodzenie z pozycji
biernego konsumenta mediów na pozycję aktywnego kreatora różnorakich form
twórczości. Przeobraża kształt naszej kultury, gospodarki, społeczeństwa49.
Komunikacja internetowa ma charakter przestrzeni publicznej, w której każdy
może wyrażać swoje opinie i preferencje – może to jednak czynić anonimowo. Tradycyjne mechanizmy kontroli społecznej ulegają znacznemu osłabieniu – tak na
poziomie instytucjonalnym, jak i emocjonalnym. Anonimowość niestety skutkuje
wprowadzeniem do sieciowej komunikacji także zjawisk negatywnych – agresji,
manipulacji, kłamstwa. Czasem jednak ma dobre strony: pozwala na wyrażenie
swych prawdziwych sądów i opinii czy też podanie informacji, których wyraziciel
nie zdecydowałby się na to (z różnych względów), gdyby musiał ujawnić swą prawdziwą tożsamość50. Zresztą, kwestia sieciowej tożsamości sama w sobie jest niezwykle ciekawym zagadnieniem i materiałem na osobne opracowanie51.
Ponadto Internet oferuje swym użytkownikom interaktywność, błyskawiczność
przekazu informacji, globalny zasięg i multimedialność. Mówiąc o Internecie, nie
48

49
50

51

Por. M. Lakomy, Strategie mediów tradycyjnych w perspektywie konwergencji, „Nowe Media” 2010,
nr 1, s. 93. Spełniły się zatem przewidywania T. Kowalskiego, który w 2001 r. pisał: „Globalna sieć
jest na etapie ilościowego wzrostu, dokonuje coraz większej penetracji społeczeństwa i w pewnych
zakresach ilość zaczyna przechodzić w jakość. Podtrzymanie wzrostowych trendów w tej dziedzinie
i tempa innowacyjności może doprowadzić do sytuacji, w której dostęp do sieci i jej codzienne
używanie stanie się zachowaniem równie typowym i standardowym jak codzienne słuchanie radia
lub oglądanie telewizji. Pełna obecność i integracja z codziennym życiem stanie się przesłanką dla
osiągania korzyści ekonomii skali, z wszelkimi konsekwencjami tego faktu dla wytwarzania i oferowania multimedialnej zawartości szerokim kręgom społeczeństwa”. T. Kowalski, Mediamorfoza
– rzecz o przyszłości mediów i mediach przyszłości w aspekcie konwergencji, „Studia Medioznawcze”
2001 nr 1(2), s. 27.
Por. M. Kula, A. Małachowski, Internet jako platforma…, art. cyt., s. 110.
Por. J. Poleszczuk, Kultura Internetu. Technologia komunikacji i problem integracji społecznej, w:
J. Mucha (red.), Nie tylko Internet. Nowe media, przyroda i „technologie społeczne” a praktyki kulturowe, Kraków 2010, s. 33. Przykładem kontrowersji wokół sieciowej anonimowości i prawa do niej
może być tzw. sprawa Kataryny, która przetoczyła się przez polski Internet w 2009 r. Więcej na ten
temat zob. A. Adamski, A blog – a place of expressing yourself or rather creating a virtual identity? –
„Journalism Research, English edition” (w druku).
Więcej zob. R. Burnett, P.D. Marshall, Web Theory: An Introduction, Routlege 2002 (rozdział 4:
Webs of Identity, s. 62nn); H. Miller, R. Arnold, Self in Web Home Pages. Gender, Identity and Power in Cyberspace, w: G. Riva, C. Galimberti (red.), Towards Cyberpsychology: Mind, Cognition, and
Society in the Internet Age, IOS Press Amsterdam 2001, s. 73–94; J. Lipińska, Tożsamość sieciowa,
w: M. Wawrzak-Chodaczek, Komunikacja społeczna w świecie wirtualnym, Toruń 2008, s. 211–220;
P. Mazurek, Internet i tożsamość, w: D. Batorski, M. Marody, A. Nowak, Społeczna przestrzeń Internetu, Warszawa 2006, s. 113–132.
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sposób zapomnieć przede wszystkim o jego „znaku firmowym”, jakim jest interaktywność. Mamy pod tym względem do czynienia z możliwościami, niespotykanymi
w mediach tradycyjnych: mieliśmy tam jasny podział na nadawców i odbiorców.
Odbiorca dysponował jedynie odbiornikiem (radiowym, telewizyjnym) lub też materialnym nośnikiem treści, które przekazał mu nadawca (książka, gazeta). Ale
za pomocą tego samego urządzenia nie mógł wejść z nadawcą w bezpośrednią
interakcję! Owszem – mógł sięgnąć po telefon i zadzwonić lub po długopis i kartkę papieru – i napisać list. Był to jednak tylko pewien sygnał zwrotny, komunikat
skierowany do nadawcy, a nie do innych odbiorców (do innych odbiorców teoretycznie również mógł dotrzeć, ale zależało to wyłącznie od decyzji nadawcy, który
mógł opublikować list, przeczytać go na antenie czy też wyemitować rozmowę telefoniczną z widzem lub słuchaczem). Natomiast w wypadku Internetu odbiornik
(komputer, telefon komórkowy) jest jednocześnie nadajnikiem, umożliwiającym
niemal natychmiastową komunikację z innymi odbiorcami52.
Sieć jest kanałem dwukierunkowym, który pozwala odbiorcom nie tylko na
kontakt z twórcami programu w czasie rzeczywistym, ale także na to, by odbiorca
w ułamku sekundy zamienił się w nadawcę53. Internet umożliwia jednocześnie komunikację porozumiewawczą (one-to-one), rozsiewczą (one-to-many) i powszechną (many-to-many). Odrębne dotąd komunikowanie masowe i indywidualne integruje się za pomocą konwergencji we wspólnym obszarze, w którym za pomocą
tych samych technologii mogą współistnieć wszelkie formy komunikacji społecznej. Już tylko ta jedna różnica nakazuje nam patrzeć na Internet inaczej, niż na
media tradycyjne54.
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Ta interaktywność może być jednak czasem swoistą pułapką: może uzależniać; ponadto niesie
ryzyko nadmiernego ekshibicjonizmu w komentarzach czy też obrażania innych, cyberbullyingu,
problemów z tożsamością… Por. K. Kwasik, Szybka jazda bez trzymanki. Człowiek w blogosferze,
w: A. Adamski, M. Laskowska (red.), Nowe media – możliwości i pułapki, Poznań–Opole 2011,
s. 159–169.
Por. A. Zwoliński, Obraz w relacjach…, dz. cyt., s. 424–425. Jak zauważa Z. Bajka: „Przez wiele lat
prasa, a potem inne media działały jednokierunkowo – to od nich płynęły przekazy i opinie w stronę odbiorców. Choć już dawne teorie informacji zakładały możliwość zmiany funkcji (nadawca
stawał się odbiorcą i odwrotnie), to jednak realizacja takiej „zamiany miejsc” mogła się stać w pełni możliwa dopiero dzięki Internetowi. Rozrastająca się, coraz bardziej potężna SIEĆ, w znacznie
mniejszym także stopniu – niż klasyczne media masowe – selekcjonuje i filtruje potok informacji
i opinii. Do czasów Internetu wyraźnie zaznaczona była odrębność Nadawcy i Odbiorcy (informacji, opinii), dzisiaj przedzierzgnięcie się z jednej roli w drugą może być zrealizowane w ułamku
sekundy”. Z. Bajka, Historia mediów, dz. cyt., s. 242.
Por. S. Juszczyk, Internet – współczesne medium komunikacji społecznej, referat na 21. Ogólnopolskim Sympozjum naukowym „Człowiek – Media – Edukacja”, Kraków, 23–24 września 2011 r.,
[online] http://www.ap.krakow.pl/ktime/symp2011/referaty2011/juszczyk.pdf (dostęp 20 stycznia
2012 r.).
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Bardzo znaczące jest pod tym względem spostrzeżenie, że w wypadku tradycyjnych mediów mówiło się o ich odbiorcach, podczas gdy w wypadku Internetu mówimy o użytkownikach. To pierwsze określenie zakłada raczej odbiór bierny, przyjmowanie treści, których zakres został ustalony i zaproponowany przez
nadawcę. Odbiorca ma wybór dość ograniczony: może albo przyjąć propozycję
nadawcy i czytać/słuchać/oglądać to, co jest mu zaproponowane, albo zrezygnować
z odbioru medialnego komunikatu. Natomiast użytkownik jest aktywny: nie tylko sam decyduje i wybiera spośród zróżnicowanych propozycji, ale również może
tworzyć własne treści i masowo je rozpowszechniać, może na bieżąco wyrażać swe
wrażenia. Jego możliwości pod tym względem są niemal nieograniczone55.
W najszerszym znaczeniu interaktywność to „określenie charakteru pewnego
typu relacji między przedmiotem a jego użytkownikiem. Pozostający w tej relacji
obiekt ujawnia swoje właściwości oraz, co najważniejsze, wypełnia swoje funkcje
wówczas jedynie, gdy użytkownik zachowuje się w sposób aktywny, gdy wykorzystuje obiekt jako narzędzie realizacji swoich dążeń. Te ostatnie, rzecz jasna, muszą
pozostawać w zgodzie z konstrukcją i przeznaczeniem obiektu, który tylko dzięki temu jest w stanie odpowiadać na zachowania użytkownika (nawiązując z nim
w ten sposób pewnego rodzaju dialog). Interaktywność staje się w tej sytuacji jakością nie tylko samej relacji, ale również cechą charakteryzującą obiekt oraz jego
użytkownika”56.
Interaktywność oznacza, że między użytkownikami lub między użytkownikami
a informacjami zachodzi sprzężenie zwrotne. Role nadawcy i odbiorcy są wymienne, a interaktywność pozwala na pełną kontrolę nad tempem, strukturą i zawartością komunikowania57. Zatem interaktywność jawi się jako kluczowy element
rzeczywistości psychologicznej podczas komunikacji internetowej58.
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Por. J. Bachura, www.motel.wp.pl jako przykład konwergencji różnych form komunikacji, w: K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman (red.), Internetowe gatunki dziennikarskie, Warszawa 2010, s. 157.
R. Kluszczyński, Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka multimediów, Kraków 2002,
s. 96.
Por. S. Jędrzejewski, Radiofonia publiczna w Europie w erze cyfrowej, Kraków 2010, s. 160.
Por. A. Ben-Ze’ev, Miłość w Sieci…, dz. cyt., s. 17. Autor ten uzasadnia swoje stwierdzenie następująco: „Im silniejsza i głębsza interakcja, w tym większym stopniu przypisujemy jej realność psychiczną. Dlatego też realność psychiczna zyskuje na sile, gdy nie tylko wysyłamy lub otrzymujemy
jedynie wystukiwane na klawiaturze słowa, ale też głosy, obrazki i ruchy ciała. Nadawane przez
nas sygnały nabierają większej psychicznej realności, im bardziej wydaja się nam naturalne, na
przykład im mniejszego wysiłku wymaga od nas kontrolowanie tych sygnałów. Psychiczna realność
otrzymywanych sygnałów zależy od takich cech, jak prędkość i częstotliwość odpowiedzi, wyrażających psychiczne nastawienie nadawcy do nas. Bardziej ekscytująca, z psychologicznego punktu
widzenia, jest odpowiedź natychmiastowa, tak jak transmisja na żywo. Również porozumiewanie
się za pomocą komunikatorów (ang. instant messaging) jest bardziej realne psychologicznie niż korespondencja mailowa. Im bardziej sygnały wejściowe i wyjściowe są podobne do interakcji offline,
tym częściej są postrzegane jako realne”. Tamże.
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W ramach Internetu mamy do czynienia z różnymi narzędziami (serwisy
WWW, e-mail, FTP, komunikatory internetowe i inne). W Internecie może zachodzić komunikacja synchroniczna (VoIP, Instant Messaging – popularne komunikatory) oraz pośrednia – asynchroniczna, której atrybutami są: dostęp do materiału
niezależnie od czasu jego opublikowania (opóźnienie), możliwość wielokrotnego odbierania tego samego materiału (powtarzalność) oraz niezmienność treści
i formy tych materiałów (integralność). Zaliczyć tu można wszelkiego typu teksty
online (e-gazety, e-książki, RSS, blogi, strony WWW, etc.59
Zdaniem M. Drożdża, rozwój interaktywnych technologii, który ogarnia niemal wszystkie obszary życia codziennego, obszary praktyk technicznych i badawczych i wpływa na charakter refleksji naukowej i filozoficznej, jest podstawowym
determinantem rodzącej się na naszych oczach interaktywnej kultury medialnej.
Termin ten często kieruje nasze myśli ku dość złożonemu obszarowi zjawisk, których wspólną właściwość stanowi komunikacja obustronnie aktywna i wynikające z niej współdziałanie między człowiekiem-odbiorcą a całościowo rozumianym
przekazem medialnym. Jednak w najbardziej ogólnym znaczeniu termin „interaktywność” funkcjonuje jako określenie pewnego typu sytuacji komunikacyjnej,
relacji między nadawcą i treścią przekazu medialnego a jego odbiorcą. Zdaniem
przytaczanego autora, „przekaz medialny z treścią i formą, będąc elementem tej
relacji, ujawnia swoje właściwości oraz (…) wypełnia swoje funkcje jedynie wówczas, gdy użytkownik zachowuje się w sposób aktywny, gdy wykorzystuje ten przekaz jako narzędzie realizacji swoich dążeń lub akceptowanych przez siebie funkcji
samego przekazu. (…) Sam przekaz medialny musi odpowiadać dążeniom i zapotrzebowaniom odbiorcy, abstrahując od tego, w jaki sposób zostały one ukształtowane czy wygenerowane. (…) Interaktywność staje się w tej sytuacji jakością nie
tylko samej relacji, ale również cechą charakteryzującą przekaz i jego odbiorcę”60.
Pojęcie „interaktywności” jest również pewnego rodzaju modnym trendem intelektualnym i przybiera postać nowoczesnego mitu cywilizacyjnego, który organizuje społeczeństwa według nowych reguł. Może jednak stać się również przyczyną
nowych procesów tzw. syndromu destandaryzacji kultury, czyli erozji konwencjonalnego obrazu świata, która w prostej linii prowadzi do chaosu etycznego i estetycznego61.
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Por. W. Gogołek, Komunikacja sieciowa…, dz. cyt., s. 124–141.
Por. M. Drożdż, Mediatyzacja…, art. cyt., s. 28–29.
Por. tamże, s. 28. Osobnym zagadnieniem jest niezwykle złożony problem etyki komunikacji interaktywnej, umożliwianej poprzez Internet; szerzej o tym: G. Łęcicki, Etyczne aspekty interkomunikacji internetowej, w: Nowe media – możliwości i pułapki, A. Adamski, M. Laskowska (red.),
Poznań–Opole 2011, s. 60–65.
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2.2. Zmieniające się oblicze mediów i dziennikarstwa:
nowe media, Web 2.0, social media, dziennikarstwo obywatelskie
Internet to nie tylko serwery, routery i łącza. To nie tylko technologia, narzędzie
komunikacji. Komunikacja internetowa pod wieloma względami wymyka się opisowi tradycyjnych modeli komunikowania. Trudno zastosować w odniesieniu do
Internetu kategorie stosowane do charakterystyki audytoriów, widowni i publiczności. Wątpliwości budzą analizy ilościowe ruchu w Sieci, ale również obserwacje
sposobu korzystania z Internetu czy przełożenie zachowań internautów na życie
społeczne62. Słuszne jest zatem przekonanie A. Zysiak, iż „Internet należy definiować nie poprzez rzeczowniki – jak strona internetowa, podstrona, tag czy link,
ale poprzez czasowniki – jak szukanie, porządkowanie, komunikowanie. Trafny
opis zjawiska jest pierwszym krokiem ku jego zrozumieniu. Internet nie jest medium transmitującym treści od naukowca do zainteresowanej publiczności (według modelu jednostronnej komunikacji top-bottom), jest częścią sieci służącej do
wahadłowej komunikacji pomiędzy i wśród ludzi, informacji zwrotnej, rozproszonej
i zróżnicowanej”63.
To z kolei powoduje daleko posunięte zmiany w funkcjonowaniu mediów oraz
w kształcie komunikowania się i dziennikarstwa. Im właśnie poświęcony jest niniejszy podpunkt.

2.2.1. Nowe media. Nowe, czyli jakie?
„Nowe media” to wyrażenie, które ostatnimi czasy robi oszałamiającą karierę.
Jego rozumienie jednak nie zawsze jest do końca precyzyjne.
Zdaniem Z. Bauera, trudno wskazać dokładnie moment, w którym narodziło
się określenie „nowe media” ani też kiedy to nastąpiło. Ogranicza się on jedynie do stwierdzenia, że było to na początku lub w połowie lat 90. XX wieku i że
o „nowych mediach” mówili dużo i z entuzjazmem uczeni i publicyści skupieni
wokół magazynu „Wired”64. Ale przecież już w latach 80. XX stulecia pod terminem „nowe media” rozumiano „środki komunikowania masowego o cechach
zarówno tradycyjnych (pośredniość, jednoczesność lub krótki przedział czasowy
między nadaniem a odbiorem, masowość i rozproszenie terytorialne publiczności,
różnorodność zawartości, ogólna dostępność odbioru), jak i nowych (aktywność
odbiorcy, interaktywność – w tym także dialogowość kontaktu, usługowość)65.
62
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Por. Z. Bauer, Dziennikarstwo wobec…, dz. cyt., s. 210–212.
A. Zysiak, Sieć 2.0 – nowe ramy tworzenia i zdobywania wiedzy?, „Studia Medioznawcze” 2011,
nr 1(44), s. 121.
Por. Z. Bauer, Dziennikarstwo wobec…, dz. cyt., s. 130.
W. Pisarek, Wstęp do…, dz. cyt., s. 147.
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Wielu ekspertów w tamtym czasie było gotowych uznać za nowe medium niemal
każde udoskonalenie mediów tradycyjnych, choć słuszne wydaje się twierdzenie,
że zakres pojęcia „nowe media” nieustannie zmienia się w czasie66.
Trzeba też zauważyć, że termin „stare media” w zasadzie nie jest powszechnie
i samodzielnie używany. Występuje on powszechnie jako kontrast dla tzw. „nowych mediów”. Podstawowe równice między nimi polegają na tym, że stare media
są analogowe, sekwencyjne, statyczne. Nowe media są cyfrowe, interaktywne, dynamiczne. Stare media są również liniowe: narzucają konkretny sposób czytania
(od lewej do prawej, z góry na dół, od początku do końca). W większości przypadków odbiorcy starych mediów podążają za strukturą narracyjną, która oparta jest
na tradycyjnych technikach prezentacji: zawiera wstęp, rozwinięcie i zakończenie.
Nowe media są wolne od tych ograniczeń, zaś jedną z ich podstawowych cech jest
interaktywność oraz hiperłącze, dające możliwość przemieszczania się między danymi nie w sposób linearny, ale dowolny67.
Ponadto, stare media oparte były na dominującej instytucji nadawczej (programowej), także na jednokierunkowej formie przekazu, nieadresowalnym i publicznym charakterze transmisji; zakładały też na ogół istnienie dużej, biernej i mało
zróżnicowanej publiczności (odbiorców). Nowe media zasadniczo zmieniają obieg
informacji w stronę modeli interakcyjnych68. Charakteryzują się one stosowaniem
cyfrowego zapisu i przetwarzania sygnałów, interaktywnością, integracją różnych
sieci i rozproszeniem. Są połączone między sobą systemem hiperłączy. Informacja
w nich jest bardzo łatwo obrabiana, przechowywana, przekształcana, przekazywana, udostępniana, przywracana, a także wyszukiwana i dostępna. Tworzenie, transfer i dystrybucja przekazu przez nowe technologie są zdecentralizowane i zindywidualizowane. Oprócz tego nowe media cechują się demasyfikacją i asynchronizmem
komunikowania. Demasyfikacja (lub indywidualizacja) to możliwość posługiwania się elektronicznymi technikami komunikacji interpersonalnej. Asynchronizm zaś polega na możliwości przesunięcia w czasie korzystania z danej usługi69.
Mówiąc o nowych mediach, nie sposób pominąć określenia Paula Levinsona
„nowe nowe media”. Jak tłumaczy sam autor, w 2007 r. zdał sobie sprawę, że dotychczasowe pojęcie nowych mediów zaczęło tracić aktualność. Jego studenci nie chcieli
już rozmawiać o e-mailu i języku HTML, ale o blogach, Facebooku i YouTube’ie70.
Zdaniem Levinsona, nowe nowe media to takie, w których każdy konsument jest
66
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Por. tamże, s. 147–148.
Por. T. Austin, R. Doust, Projektowanie…, dz. cyt., s. 10–11.
Por. T. Goban-Klas, Pochwała medioznawstwa…, art. cyt., s. 22.
Por. S. Jędrzejewski, Radiofonia publiczna…, dz. cyt., s. 160; R.K. Logan, Understanding New Media…, dz. cyt., s. 4–7.
Por. P. Levinson, Nowe nowe media, dz. cyt., s. 7.
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jednocześnie producentem i które oferują swym odbiorcom autentyczność, wynikającą z braku profesjonalizmu. Jednocześnie nadawca może sam wybrać medium,
które pozwoli mu w pełni wyrazić siebie. Konsument nowych mediów z założenia nie
płaci za oferowane mu treści, a zdarza się nawet, że producent nie musi inwestować
w swoją działalność. Media te jednocześnie rywalizują ze sobą i dopełniają się. Nowe
nowe media to coś więcej niż wyszukiwarki i poczta elektroniczna. Z reguły mają
charakter społecznościowy, który ma kluczowe znaczenie dla ich funkcjonowania.
Utrwalają one wszelkie zdobycze nowych mediów i elementy ich przewagi nad starymi71. Levinson zalicza do nich przede wszystkim blogi, dalej YouTube’a, Wikipedię,
Digg, MySpace, Facebooka, Twittera, Second Life i podkasty72. Jak łatwo zauważyć,
wiele z tych nowych nowych mediów, wymienionych przez Levinsona to konstrukty,
zwane również jako media społecznościowe, których powstanie i rozwój ściśle wiąże
się z ideą Web 2.0. Te dwa zagadnienia zostaną omówione w dalszej części pracy.
Zdaniem L. Manovicha, nowe media są wynikiem przecięcia się dwu odrębnych
procesów. Pierwszy to historia technik obliczeniowych, drugi – historia technologii
medialnych. Syntezą tych dwu historii jest przekład języka wszystkich istniejących
mediów na język danych numerycznych, zrozumiały dla komputerów73.
Holenderski badacz J. van Dijk definiuje nowe media jako „zintegrowane
i interaktywne media przełomu XX i XXI wieku oparte na kodzie binarnym”74.
Definicja ta podkreśla takie cechy nowych mediów, jak nowość, multimedialność,
interaktywność i cyfrowość. Słusznie jednak pyta K. Sitkowska, czy ta definicja jest
właściwa, a wyliczone cechy – wystarczająco opisane? Odwołując się do poglądów
L. Manovicha, zwraca uwagę na niebezpieczeństwo ulegnięcia pewnym mitom,
towarzyszącym zwłaszcza pojęciom interaktywności i cyfrowości. Interaktywność
nie polega na autonomii odbiorcy wobec wyboru treści przekazu, przypisywanie
nowym mediom cechy interaktywności jest pewnego rodzaju tautologią, zaś cyfryzacja wbrew obiegowym opiniom nie oznacza możliwości wielokrotnego kopiowania danych bez utraty ich jakości (chodzi tu szczególnie o kompresję plików)75.
Cóż zatem proponuje sam Manovich? Jego zdaniem, nowe media opisać należy
za pomocą pięciu następujących pojęć: reprezentacja numeryczna, modularność,
automatyzacja, wariacyjność (płynność lub zmienność), transkodowanie kulturowe (kompozytowanie)76.
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Por. tamże, s. 11–15.
Por. tamże, s. 25–35.
Por. L. Manovich, Język nowych mediów, tł. P. Cypryański, Warszawa 2006, s. 82.
J. van Dijk, Społeczne aspekty…, dz. cyt., s. 20.
Por. K. Sitkowska, Współczesne interpretacje rzeczywistości w kontekście rozwoju nowych mediów
oraz ich wpływ na chrześcijańską imago mundi, w: H. Seweryniak, K. Sitkowska, P. Artemiuk (red.),
Niedźwiedź biskupa Korbiniana. W kręgu myśli teologicznej Benedykta XVI, Płock 2011, s. 204–205.
Por. tamże, s. 206; L. Manovich, Język nowych…, dz. cyt., s. 92–118.
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Oficjalna definicja nowych mediów według Głównego Urzędu Statystycznego,
używana w polskich badaniach statystycznych statystyki publicznej, brzmi następująco: „Ogólne określenie wielu różnych form komunikacji elektronicznej, które są
możliwe dzięki użyciu technologii komputerowej, wykorzystujących m.in. publikacje
elektroniczne na CD-ROM, DVD, telewizję cyfrową i przede wszystkim Internet.
Oznacza to korzystanie – na potrzeby komunikowania się – z komputerów stacjonarnych i przenośnych, jak i innych bezprzewodowych urządzeń przenośnych. Do
nowych mediów zalicza się m.in. strony internetowe, pocztę elektroniczną, społeczności internetowe, reklamę internetową, kioski elektroniczne, aparaty i kamery cyfrowe, integrację cyfrowych danych z telefonu, środowiska wirtualnej rzeczywistości
(w tym gry wideo). Termin jest odniesieniem do „starych” form medialnych, takich jak
drukowanie gazet i czasopism, będących statyczną reprezentacją tekstu i grafiki”77.
Trudno jednak uznać tę definicję za pełną i wyczerpującą z naukowego punktu
widzenia – stanowi ona raczej pewnego rodzaju katalog nowych mediów, podobny do tego, jaki również przedstawia L. Manovich78. Jak jednak słusznie zauważa
A. Lasota, tego typu „definicje” są dość infantylne i mają wąski zakres. Nie dają
też odpowiedzi na pytanie, jakie cechy strukturalne decydują o fakcie nowości danego medium (przy czym może nie najszczęśliwsze będzie tu używanie wyłącznie
kryterium chronologicznego, gdyż atrybutów nowości mediów należałoby upatrywać raczej w specyfice podstawowych wyznaczników, wyodrębnionych przez Manovicha (patrz wyżej), przy czym elementy stricte nowe to przede wszystkim te, dla
których bazą jest digitalizacja, składająca się z próbkowania i kwantyzacji79. Może
więc zadowalającą będzie dość neutralna i powściągliwa definicja T. Gobana-Klasa, wskazująca, że nowe media to te środki, służące komunikowaniu, których istota
działania polega na wykorzystaniu elektroniki, a zwłaszcza układów scalonych i cyfrowych oraz kodowania sygnału do utrwalania i transmisji informacji80.
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Nowe media, „Główny Urząd Statystyczny – portal informacyjny” (brak daty opubl.), [online] http://
www.stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ-6111.htm (dostęp 28 stycznia 2012 r.).
Wymienia on wśród nowych mediów m.in. Internet, witryny WWW, multimedia komputerowe, gry
komputerowe, CD-ROM-y, DVD, wirtualną rzeczywistość… Zastrzega przy tym, że katalog ten
nie wyczerpuje zbioru nowych mediów i nie może być w żadnym wypadku uznawany za ich definicję. Por. L. Manovich, Język nowych…, dz. cyt., s. 81–82.
Por. A. Lasota, Czy media są nowe? Próba polemiki, „Studia Medioznawcze” 2010, nr 1(40),
s. 172–173.
Por. T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa–Kraków 1999, s. 240; S. Kotuła, Konwergencja mediów, książki i Internetu, w:
M. Jeziński (red.), Nowe media a media tradycyjne. Prasa, reklama, Internet, Toruń 2009, s. 245.
W podobnym duchu wypowiada się Z. Bauer, stwierdzając, że określenie „nowe media” nie oznacza wcale umiejscowienia ich na osi czasu w kalendarium rozwoju mediów. Nowe media jawią się
nam – zdaniem tegoż autora – jako media tradycyjne, które znalazły się w otoczeniu cyfrowym
i tym samym musiały zacząć posługiwać się językiem, który byłby zrozumiały dla komputerów.
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Powyższe definicje odwołują się wyłącznie do aspektu technicznego. Trzeba
wszakże pamiętać, że pojęcie „nowe media” składa się z dwóch warstw: komputerowej (technicznej) i kulturowej. Do warstwy technicznej możemy zaliczyć proces i pakiet, sortowanie i dopasowywanie, język komputerowy, strukturę danych. W skład
warstwy kulturowej zaś będą wchodzić kategorie takie jak encyklopedia i opowiadanie, fabuła i wątek, kompozycja i punkt widzenia, mimesis i katharsis, komedia i tragedia. Ponieważ nowe media są tworzone z reguły na komputerze i rozpowszechniane przez komputer, należy przypuszczać, że warstwa komputerowa zmieni warstwę
kulturową81. W podobnym duchu wypowiada się K. Jakubowicz. Zauważa on, że
„można wyróżnić dwie metody analizy i opisu nowych mediów: w kategoriach ich
własnych cech albo ich oddziaływania na komunikację społeczną, społeczeństwo
i kulturę”82. W oparciu o to stwierdzenie proponuje definicję nowych mediów, która
uwzględnia oba wspomniane aspekty, a przy tym pozwala na precyzyjne rozróżnienie między starymi a nowymi mediami (jak również poszczególnymi generacjami
nowych mediów). Otóż, jego zdaniem, „media nowe to te, które od poprzednich
odróżniają się zmianą w podstawowych cechach ich funkcjonowania i w tworzonych
przez nie wzorach sytuacji komunikacyjnych i komunikacji społecznej”83. Wyróżnia
on przy tym trzy generacje nowych mediów: nowe media 1.0, czyli nowe media i technologie analogowe sprzed okresu konwergencji; nowe media 2.0, czyli nowe media
i technologie cyfrowe powstające za sprawą konwergencji i wreszcie nowe media 3.0,
czyli media w pełni zintegrowane i konwergentne (choć ma się wrażenie, że nie nakreślił wystarczająco jasno i precyzyjnie granicy między nowymi mediami 2.0 i 3.0)84.
D. Barney zwraca uwagę, że nowe media są mediami czasowo-przestrzennej kompresji. Oznacza to, że oddziałują one na nasze doświadczenie przestrzeni i czasu.
Sprawiają, że upływ czasu i fizyczny dystans są krótsze, bardziej „ściśnięte”. Jakimś
wyrazem tego zjawiska jest stwierdzenie, że „świat się kurczy” – staje się „globalną
wioską”. Społeczna, polityczna i ekonomiczna uwaga i aktywność coraz bardziej się
zagęszczają. Z tym są z kolei związane zjawiska deterytorializacji oraz globalizacji.
Kolejną cechą nowych mediów jest decentralizacja – umożliwiają one zakres szerokich praktyk komunikacyjnych, w których komunikowane treści nie pochodzą z jednego źródła ani też nie są skutecznie regulowane i kontrolowane przez jedno źródło
i jednego pośrednika. Przy czym technologie sieciowe umożliwiają zaistnienie zjawiska mediów, które są wprawdzie zdecentralizowane, ale wciąż pozostają masowe85.
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Z tego też względu określenie „nowe media” jest bardzo ściśle powiązane z digitalizacją. Por.
Z. Bauer, Dziennikarstwo wobec…, dz. cyt., s. 130–131.
Por. L. Manovich, Język nowych…, dz. cyt., s. 115.
K. Jakubowicz, Nowa ekologia…, dz. cyt., s. 60.
Tamże.
Por. tamże, s. 60–70.
Por. D. Barney, Społeczeństwo sieci, tł. M. Fronia, Warszawa 2008, s. 76–81.
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Współczesne definicje komunikowania masowego wskutek zetknięcia z rzeczywistością nowych mediów musiały ulec pewnemu przeobrażeniu i modyfikacjom.
Nowe media przyczyniły się bowiem do zburzenia klasycznych kryteriów masowości
przekazu i kryteriów struktury komunikowania. Współcześnie przyjmuje się, że mimo
wielości i różnorodności pojęć, stosowanych w komunikacji medialnej na oznaczenie
różnych elementów komunikowania społecznego (które notabene swego czasu wprowadzały swoiste zamieszanie terminologiczne), wszystkie rodzaje środków komunikowania społecznego są środkami masowego komunikowania (mimo iż w wymiarach
mikroświata uskuteczniają również bezpośrednią komunikację interpersonalną)86.
Jednak owo masowe komunikowanie przybiera różne formy. W tradycyjnych
wspólnotach społecznych (np. społecznościach lokalnych czy społeczeństwach
przedprzemysłowych) procesy komunikacji społecznej cechują się bezpośredniością, mają one także skonwencjonalizowany i kontekstowy charakter. Życie społeczne toczy się w jakiś sposób na widoku publicznym, więc także procesy informacyjne dotyczące spraw istotnych dla jednostki mają charakter publiczny. W tym
procesie komunikacyjnym nikt nie jest anonimowy, a przekazy komunikacyjne
podlegają względnie szybkiej weryfikacji. Elementem systemu informacyjnego
jest nie tylko treść komunikatu, ale także całe zachowanie jednostki (język ciała,
ubiór). Wspólnota komunikacyjna wymusza na jednostkach silny konformizm społeczny, a zachowanie społeczne jednostki jest w dużym stopniu regulowane przez
system emocji moralnych (wstyd, honor). Komunikacja społeczna przebiega w ramach struktury społecznych statusów, która ma charakter hierarchiczny87.
Nowoczesne społeczeństwo masowe wytwarza nowe technologie komunikacyjne – media industrialne. Działają one w ramach mechanizmów rynkowych, są
producentami i dostawcami informacji o istotnych aspektach życia społecznego.
Między nadawcami a odbiorcami komunikatów zachodzi asymetria – audytorium
jest pasywne, a nadawcy aktywni. Pasywne audytorium zaczyna funkcjonować
jako opinia publiczna, która wyraża swe preferencje w dziedzinie ekonomii, polityki i innych. Media industrialne zaczynają się także specjalizować, by dotrzeć
do różnych segmentów audytorium. Komunikacja staje się coraz bardziej sprofesjonalizowana. Przekaz medialny zachowuje jednak swój charakter kontekstowy
i skonwencjonalizowany – ogromne zasoby wiedzy społecznej są założone jako
oczywiste i niedyskutowalne. Ponadto przekazy mediów industrialnych mają silnie
konformizujący wpływ88.
Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w odniesieniu do nowych mediów. Stają się
one takimi środkami komunikacji, które umożliwiają globalny, interaktywny, skom86
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Por. M. Drożdż, Mediatyzacja życia…, art. cyt., s. 18.
Por. J. Poleszczuk, Kultura Internetu…, art. cyt., s. 25–27.
Tamże, s. 30–31.
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presowany czasowo i przestrzennie przekaz każdej możliwej treści globalnemu audytorium. Niosą one ze sobą nowe, dotąd nieznane możliwości. Dają one każdemu
możliwość globalnej komunikacji przy pomocy środków, które są relatywnie proste. Umożliwiają globalne uczestniczenie w prawie każdym wydarzeniu, które jest
prezentowane przez media. Zgodnie z potoczną parafrazą powiedzenia „jeśli nie
ma cię w mediach, to znaczy że nie istniejesz”, warunkują one lokalną i globalną
obecność w przestrzeni społecznej. Trzeba też zauważyć, że uzależniają one pełny i integralny rozwój człowieka i jego funkcjonowanie w przestrzeni społecznej
od dostępu do informacji medialnych oraz do możliwości komunikowania się89.
Zdaniem R.K. Logana, nowe media można opisać przy pomocy 14 wiadomości
(przekazów – ang. messages), które przekazują swoim uczestnikom. Pięć pierwszych jest identyczne, jak w wypadku Internetu (dwustronna komunikacja, łatwość
dostępu i upowszechniania informacji, ciągłość uczenia się, dostosowanie i integracja oraz społeczność). Pozostałe 9 to:
– przenośność (mobilność) i elastyczność czasowa (asynchroniczność);
– konwergencja;
– interoperacyjność (interoperability), która jest warunkiem konwergencji;
– agregacja treści i crowd sourcing;
– różnorodność i znacznie większy zasięg, niż w przypadku mediów tradycyjnych;
– zamknięcie podziału na nadawców i odbiorców mediów;
– tworzenie społeczności, których członkowie współpracują ze sobą;
– kultura remiksu, wspomagana przez digitalizację;
– przejście od produktów do usług90.
Nowe media dokonują także pewnego rodzaju refiguracji kultury (przy czym
przez refigurowanie rozumieć należy nadawanie nowej struktury, wytyczanie nowego porządku i funkcjonalności; pojawiające się w wyniku tego zjawiska można
nazwać refiguracjami). Owe refiguracje to: konwergencja, natychmiastowość, nadmiar informacji, upiśmiennienie mowy i oralizacja pisma, ikonizacja pisma i upiśmiennienie obrazów oraz antyprzestrzenność i inwokacyjność91.
Media społeczne, podobnie jak media industrialne, pozwalają na uzyskanie
dostępu do szerokiego audytorium, ale nie stwarzają tak silnych ograniczeń, związanych z kosztami i profesjonalizacją. Narzędzia komunikacji są intuicyjnie proste.
Nadawcą może być praktycznie każdy, kto dysponuje dostępem do Internetu, do
czego nie jest już nawet potrzebny komputer. Nowe media są interaktywne, a procesy komunikacyjne, które dzięki nim zachodzą, w znacznym stopniu nie są regu89
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Por. M. Drożdż, Mediatyzacja życia…, art. cyt., s. 32.
Por. R.K. Logan, Understanding New Media…, dz. cyt., s. 48–49.
Por. P. Celiński, Interfejsy nowych mediów i refiguracje mediów i kultury, w: M. Jeziński (red.), Nowe
media a media tradycyjne. Prasa, reklama, Internet, Toruń 2009, s. 15–18.
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lowane ani kontrolowane92. „Dzięki coraz większym możliwościom interaktywności odbiorców uczestniczących w strukturach procesu komunikowania masowego,
sprawiają, że proces komunikacji medialnej nie jest już linearny i jednokierunkowy, ale wielokierunkowy, koncentryczny, w którym między nadawcą i odbiorcą istnieje relacja sprzężenia zwrotnego”93. W toku poszukiwań technologicznych rodzi
się nowa jakość: multimedia lub hipermedia. Tworzą one pewną przestrzeń komunikacyjną, otwartą na działające w skali globalnej, obdarzone zdolnością wzajemnego łączenia się i przekazywania danych, komputery94. Kluczowe dla nowych
mediów jest pojęcie sieci. Media albo stają się sieciowe, albo są elementami sieci
rozsiewczych i/lub adresowalnych95.
Nowe media tworzą także funkcjonalnie bogaty konglomerat. Mamy w nich
do czynienia z platformami komunikacyjnymi (blogi, fora internetowe, wirtualne wspólnoty, portale społecznościowe, strony informujące o zdarzeniach i imprezach). Pojawiły się także nowe formy współpracy przy tworzeniu baz wiedzy,
wymiany informacji i opinii, grupy dyskusyjne. Pozwalają one również na szeroko
zakrojoną wymianę multimedialną96. Nowe media mogą być używane zarówno
jako środki przekazu informacji, jak i metainformacji – czyli informacji o przekazie, jego zawartości informacyjnej oraz sposobie wykorzystania informacji,
a także o relacjach pomiędzy użytkownikami a nadawcami97. Zatem mówimy już
nie tyle o rewolucji cyfrowej i zastępowaniu starych mediów nowymi – mówimy
o konwergencji mediów, gdzie stare i nowe media wchodzą ze sobą w interakcje,
które są coraz bardziej skomplikowane. Mówimy już nie tyle o interaktywnych
technologiach medialnych, co o kulturze uczestnictwa98. „Relację NADAWCA–
PRZEKAZ–ODBIORCA zastępuje relacja PRODUCENT–USŁUGA INFORMACYJNA–KONSUMENT, a często jeszcze prostsza DOSTAWCA–KLIENT,
albo wręcz SERWER–KLIENT”99.
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Por. J. Poleszczuk, Kultura Internetu…, art. cyt., s. 32.
M. Drożdż, Mediatyzacja życia…, art. cyt., s. 32.
Por. S. Jędrzejewski, Radiofonia publiczna…, dz. cyt., s. 160.
Por. T. Goban-Klas, Pochwała medioznawstwa…, art. cyt., s. 23.
Por. J. Poleszczuk, Kultura Internetu…, art. cyt., s. 32–33.
Por. M. Drożdż, Mediatyzacja życia…, art. cyt., s. 32.
Por. H. Jenkins, Kultura konwergencji…, dz. cyt., s. VII. Warto jednak zwrócić uwagę na podnoszone czasem głosy, że o „nowości” mediów przesądza nie tyle fakt ich niedawnego pojawienia się, co
raczej stopień innowacyjności i zmian, które wniosły w ludzkie życie. Stosując to kryterium można
by np. dowodzić, że telefon komórkowy jest w większym stopniu nowym medium niż np. odtwarzacz DVD, gdyż miał o wiele większy wpływ na praktyki komunikacyjne i aktywności, oddziałujące z kolei na porządek społeczny i społeczne formy organizacji. Por. S. Jędrzejewski, Radiofonia
publiczna…, dz. cyt., s. 161.
Por. T. Goban-Klas, Pochwała medioznawstwa…, art. cyt., s. 22.
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Co ciekawe, w odniesieniu do korzystania z nowych mediów nie mają zastosowania tradycyjne kategorie socjologiczne, jak wiek użytkowników czy też ich
sytuacja materialna. Według S.E. Jacksona, ludzie w wieku 50–64 lata spędzają
online więcej czasu niż z grupy wiekowej 18–24(!). Korzystanie z nowych mediów
rozpowszechniło się także we wszystkich grupach, dzielonych według kategorii dochodów. Znacznie bardziej precyzyjnie można obecnie opisywać grupy docelowe,
dzieląc je według rodzaju użytkowanych nowych mediów i urządzeń (np. tworząc
kategorię „użytkownicy iPhone’a)100.
Wymieniając cechy komunikacji językowej w nowych mediach, zwraca się
przede wszystkim uwagę na jej spontaniczność (podobieństwo do żywej mowy)
i dialogowość. Często od strony językowej komunikaty cechują się kolokwialnością i sytuacyjnością. Ponadto cechy komunikacji w nowych mediach to multimedialność, hipertekstowość, wynikająca z kolejności wypowiedzi na forum czy
listach dyskusyjnych hierarchiczność, wreszcie automatyzacja (przejawiająca się
np. w zwielokrotnianiu znaków klawiaturowych – słynne skróty Ctrl+C, Ctrl+V,
oznaczające odpowiednio polecenia „kopiuj” i „wklej” w edytorze Word) i dynamiczność (edytowalność)101.
Jak patrzą na nowe media przedstawiciele mediów tradycyjnych? Pozytywne
myślenie nakazywałoby widzieć w Internecie szansę na dotarcie do większej liczby
odbiorców, jednak jeszcze niedawno powszechne było wśród tej grupy postrzeganie
Internetu jako zagrożenia. Było to widać m.in. podczas dyskusji panelowej, która odbyła się w ramach 56. Konferencji National Cable & Telecommunications Association
w 2007 r. Ton dyskusji był jednoznaczny: nowe media coraz bardziej wypierają stare
i trzeba na nie patrzeć jak na szybko rosnące zagrożenie (uczestnikami dyskusji, jak
łatwo się domyśleć, byli przedstawiciele największych koncernów medialnych, skupiających tradycyjne media tj. radio, prasę i telewizję) Pomimo tego, iż w dyskusji
pojawiły się też głosy o nowych możliwościach finansowych, jakie daje Internet, przeważała jednak opinia o tym, że odbiera on na stałe odbiorców starym mediom. Kolejny raz pojawiła się też obawa o większe możliwości łamania prawa autorskich dzięki
technologiom cyfrowym102.
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Por. S.E. Jackson, New media: debunking the myths, „Journal of Business Strategy”, Vol. 31,
Iss: 1, s. 56–58. Podobne wyniki podaje także: L.E.K. Consulting’s Media Survey Shows “E-reader
Republic” Comprises Hungriest Consumers of New Media, „L.E.K. Consulting” z 20 stycznia 2010 r.,
[online] http://www.lek.com/press-releases/01-20-2010 (dostęp 29 lutego 2012 r.). Przy czym trzeba
wziąć pod uwagę, że badania dotyczą społeczeństwa amerykańskiego.
Por. B. Przywara, Współczesne formy autokreacji – blogi publicystyczne, serwisy społecznościowe, czaty, w: J. Mucha (red.), Nie tylko Internet. Nowe media, przyroda i „technologie społeczne” a praktyki
kulturowe, Kraków 2010, s. 120.
Por. Tradycyjne media pełne obaw o przyszłość, „Internet Standard” z 11 maja 2007 r., [online]
http://www.internetstandard.pl/news/110241/Tradycyjne.media.pelne.obaw.o.przyszlosc.html (dostęp 30 stycznia 2012 r.).
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Coraz częściej jednak pojawiają się poglądy, że najbardziej realnym scenariuszem przyszłości jest koegzystencja starych i nowych mediów, wyrażająca się
w koncepcji kultury konwergencji. Dowodzi ona, że stare i nowe media będą
wchodzić ze sobą w kolejne reakcje i interakcje oraz zależności. Z jednej strony,
nadawcy będą ciągle dywersyfikować swoje produkty i strategie działania, starając się pozyskać jak najszersze i najbardziej zróżnicowane grono odbiorców. Jednak odbiorcy, zafascynowani danym przekazem, będą sięgać po inne jego wersje,
dostępne na innych (także tradycyjnych) nośnikach. To przenikanie się mediów
będzie mieć charakter nie tyle konkurencyjny, co komplementarny103. Albowiem
„na współczesnej scenie komunikacyjnej współwystępują obok siebie media stare,
nowe, a także stare przekształcone w nowe”104. Co więcej: nie tylko współwystępują, ale też współpracują ze sobą i uzupełniają się wzajemnie, wzbogacając ludzkie
możliwości percepcyjne i intelektualne105.

2.2.2. Web 2.0 i social media, czyli wszyscy o wszystkim ze wszystkimi
Komunikacja rozumiana jako transmisja ma strukturę monologu. Współcześnie ten
rodzaj komunikowania postrzegany jest jako anachronizm, właściwy dla tradycyjnych
mediów masowych. Komunikacja rozumiana jako interakcja jest negocjacją – wymianą poglądów, idei, która prowadzi do ustanowienia znaczenia i/lub do uzgodnienia
interpretacji. Tak rozumiane komunikowanie jest dialogiem i tworzy wielokierunkowe relacje między zaangażowanymi w nie podmiotami. Jednak zarówno pierwsze,
jak i drugie rozumienie komunikowania zakładają i podkreślają jego interpersonalny charakter106. Szczególnie dobrze widać to w idei Web 2.0, której emanacją są
media społecznościowe. Tym zjawiskom poświęcona będzie dalsza część wywodu.
2.2.2.1. Web 2.0 – rzeczywistość czy kolejny mit?
Z nowymi mediami ściśle związane jest pojęcie Web 2.0. Jednak mówienie o Web
2.0 jako zjawisku napotyka na pewne trudności metodologiczne – jak choćby problem z definicją, wyznaczeniem początku tego zjawiska (czyli odpowiedź na pytanie o moment przejścia z Web 1.0 do Web 2.0), czy też nawet samego faktu
istnienia Web 2.0!
Termin „Web 2.0” został wprowadzony do publicznego obiegu podczas słynnej
konferencji, zorganizowanej w 2004 r. przez korporację O’Reilly Media, a konkretnie
przez T. O’Reilly’ego, D. Dougherty’ego i J. Battelle’a. Samo określenie „Web 2.0”
103
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Por. K. Smolińska, Rozwój Internetu…, art. cyt., s. 317.
M. Hopfinger, Kultura audiowizualna u progu XXI wieku, Warszawa 1997, s. 85.
Por. K. Lejzerowicz, Czy nowe media stanowią zagrożenie dla książki?, „W świecie kultury” (brak
daty opubl.), [online] http://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PV1252 (dostęp 29 maja 2012 r.).
Por. R. Kluszczyński, Społeczeństwo informacyjne…, dz. cyt., s. 15–16.
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miało pojawić się po raz pierwszy podczas „burzy mózgów”, jaką firma O’Reilly Media prowadziła z Medialive International. O’Reilly chciał zorganizować konferencję
na temat Sieci i poszukiwał odpowiedniej nazwy. Powstanie tego terminu wynikało
z obserwacji, że firmy, które przetrwały „pęknięcie bańki dotkomowej” miały pewne
cechy wspólne. Samo określenie „Web 2.0” znalazło się w tytule konferencji, które
są kontynuowane do dziś jako cykliczne107. Jednak O’Reilly nie był pierwszą osobą,
która użyła określenia „Web 2.0”. Jako pierwsza użyła go Darcy DiNucci już w 1999 r.
w artykule, który adresowany był głównie do projektantów stron internetowych108.
Nie jest jednak łatwo wyznaczyć twarde ramy definicyjne Web 2.0. Jest to pewne
zjawisko, trend, proces, którego celem jest rozpropagowanie idei współodpowiedzialności za publikowaną zawartość oraz dzielenia się wiedzą i twórczością. Chodzi o stworzenie internautom optymalnych możliwości interakcji i integracji109.
Jaka jest różnica między Web 1.0 a Web 2.0? Zdaniem J. Staszewskiej, różnica
polega przede wszystkim na skali wpływu użytkowników Internetu na zawartość
Sieci. Internet stał się nie tylko skarbnicą wiedzy do pobrania, ale też miejscem
współdzielenia. Idea Web 2.0 wprowadza postulat społecznego uczestniczenia
w e-rzeczywistości, które przejawia się w budowaniu jej, nadawaniu kierunków
rozwoju i zbiorowej odpowiedzialności za zawarte w niej treści110. Obrazowo
i barwnie wyraża te różnice K. Krzysztofek, pisząc, „Web 1.0 to dyktatura gatekeeperów, koncentracja, hierarchia, kontrola przez fachowców, bierni użytkownicy,
komercjalizacja, dominacja tradycyjnych wyszukiwarek i portali, narzucone indeksowanie i pozycjonowanie dokumentów na wyświetlanych przez nie stronach. (…)
Współistnienie Web 1.0 i Web 2.0 to batalia między spontanicznością a organizacją i instytucjonalizacją. (…) Jest to konflikt między taksonomią, czyli ustalonym przez ekspertów systemem indeksowania i klasyfikowania treści, a tym, co się
określa jako folksonomy”111.
Mianem folksonomii określa się „oddolny, nieformalny, nieautoryzowany
i bezpłatny system kategoryzacji treści w sieci. To także inicjatywa społeczeństwa
107
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Por. T. O’Reilly, What Is Web 2.0. Design Patterns and Business Models for the Next Generation of
Software, „O’Reilly” z 30 września 2005 r., [online] http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.
html (dostęp 27 stycznia 2012 r.); About Web 2.0 Summit, „Web 2.0 Summit” (brak daty publikacji),
[online] http://www.web2summit.com/web2011/public/content/about (dostęp 27 stycznia 2012 r.);
P. Graham, Web 2.0, „paulgraham.com” z listopada 2005 r., [online] http://www.paulgraham.com/
web20.html (dostęp 27 stycznia 2012 r.).
Por. J. Walkowska, Jeśli nie Web 2.0, to co?, „Biuletyn EBIB” 2012 nr 2(129), [online] http://www.
nowyebib.info/biuletyn/numer-129-spis/975-ebib-22012-1294 (dostęp 30 marca 2012 r.).
Por. W. Hubert, Cyfrowych nierówności w dobie kultury 2.0 problemy wybrane, w: M. Jeziński (red.),
Nowe media a media tradycyjne. Prasa, reklama, Internet, Toruń 2009, s. 20–21.
Por. J. Staszewska, Real Time Web 2.0 – potencjał e-komunikacji w czasie rzeczywistym, w: G. Habrajska, J. Mikosz (red.), Dziennikarstwo internetowe – teoria i praktyka, Łódź 2010, s. 106.
Por. K. Krzysztofek, Web 2.0. „Morderca” czy dobroczyńca…, art. cyt., s. 371.
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sieciowego”112. Folksonomia jest procesem o wymiarze semantycznym, gdzie użytkownicy przypisują nowe znaczenia obiektom i rzeczom113. Przy folksonomii waga
informacji nie zależy od odgórnych decyzji, ale od pojedynczych wyborów poszczególnych użytkowników, ich subiektywnych preferencji i sposobów kategoryzacji
wiedzy. Istotna jest opinia konsumentów, ich ocena (system rekomendacji), ale
także nawet samo „zmierzone” zainteresowanie produktem (popularność, „przepływ produktu”). Działania związane z tagowaniem (nadawaniem znaczników)
są w istocie pewnym sposobem opisywania rzeczywistości – takim, który ułatwia
selekcję, odnalezienie i ewaluację otagowanych treści w jak najkrótszym czasie114.
Z kolei tagowanie, etykietowanie, zakładkowanie jest procesem porządkowania. Mianem taga określamy znacznik, słowo kluczowe, które jest charakterystyczne dla danej informacji albo jakiegoś jej fragmentu. Dla koncepcji tagowania najbardziej istotne jest przyjęcie myślenia w kategoriach użytkownik – zasoby – tagi.
W praktyce wygląda to tak, że dany obiekt, który znajduje się w sieci, jest opisywany przez grupę internautów. Każdy z nich do opisania interesującej go zawartości,
użyje innego taga, słowa kluczowego. W ten sposób powstają niepowtarzalne i autorskie etykiety. Drugą częścią procesu tagowania jest możliwość opisania opisanego już obiektu przez innych użytkowników. Jest to proces, który może zapętlać
się praktycznie w nieskończoność – a konkretnie może trwać do wyczerpania się
liczby obiektów w sieci albo przypisywanych im znaczników, co nigdy nie nastąpi115. Można zatem określić folksonomie jako systemy, które porządkują treści
dzięki podświadomym intersubiektywnym zasadom porządkowania, funkcjonującym w kulturze. Są zatem również subiektywnymi reprezentacjami porządku edukacyjno-wychowawczego, właściwego dla danej kultury i kręgu cywilizacyjnego116.
Jak już wspomniano, początkowo określenie „Web 2.0” odnosiło się do szeregu
zjawisk z zakresu usług internetowych i dotyczyło przedsiębiorstw, które nie poddały się dotkomowej bańce finansowej, albo też pośrednio były jej pozytywnym rezultatem. Owe zjawiska to m.in. umożliwienie internautom darmowego generowania i publikowania treści w Internecie, dostosowanie usług sieciowych do potrzeb
ich użytkowników oraz angażowanie ich w interakcję z dostawcami tychże usług.
Zmieniły one sam Internet, a na pewno jego powszechne społeczne i biznesowe
rozumienie. Ich skutkiem było to, że użytkownik stał się głównym aktorem siecio112
113
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K. Stępień, Folksonomia i tagowanie, „Biuletyn EBiB” 2012, nr 2(129), s. 1, [online] http://www.
nowyebib.info/images/stories/numery/129/129_stepien.pdf (dostęp 5 maja 2012 r.).
Por. tamże.
Por. A. Maj, Folksonomia jako nowy model wiedzy. Komunikacyjne i kulturowe aspekty Web 2.0, w:
M. Niezgoda, M. Świątkiewicz-Mośny, A. Wagner (red.), com.unikowanie się w zmieniającym się
społeczeństwie, Kraków 2010, s. 393.
Por. K. Stępień, Folksonomia…, art. cyt., s. 2.
Por. A. Maj, Folksonomia jako nowy model…, art. cyt., s. 393.
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wej komunikacji, twórcą i dostarczycielem treści, doradcą, opiniodawcą, a nawet
dziennikarzem i autorytetem na globalną nieraz skalę117.
I właśnie ów „użytkownikocentryzm” stał się znakiem firmowym Web 2.0 i wymieniany jest najczęściej w definicjach Web 2.0. Oprócz niego często pojawiają
się takie cechy jak decentralizacja administracji, interaktywność, uwolnienie danych118. W wymiarze komunikologicznym Web 2.0 oznacza wyraźną decentralizację źródeł nadawczych i zmianę modelu przepływu informacji z „jeden do wielu”
na „wielu do wielu”119. Hasłem przewodnim świata elektronicznej komunikacji
staje się „bycie w kontakcie”120.
Za „dziecko” Web 2.0 można uznać algorytm przeglądarki Google, skonstruowany według częstości odsyłania do poszczególnych stron, czyli hierarchizowania dokumentów przez samych internautów121. Efektami społecznościowej współpracy w Sieci
są również grupowe tworzenie stron, testowanie oprogramowania, wyrażanie opinii
w skali świata, kraju oraz poszczególnych grup. Pozycję indywidualnych twórców sieciowych zasobów podniósł bardzo prestiżowy tygodnik „Time”, który w 2006 roku przyznał tytuł „Człowieka Roku” umownej osobie – twórcy treści umieszczanych w Sieci122.
Jak zauważa M. Robak, choć termin „Web 2.0” ma swoją historię, to jednak
patrząc na chronologię powstawania Internetu trudno oprzeć się wrażeniu, że od
samego początku miał on wybitnie społeczny charakter. Działo się tak m.in. dlatego, że silne piętno odcisnęły na jego naturze środowiska uniwersyteckie, z charakterystycznym dla nich poszukiwaniem nowych rozwiązań i dzieleniem się wiedzą.
Tak więc Internet nie do końca pasował do wzorców biznesowych, co było przyczyną zlekceważenia go m.in. przez koncern Microsoft, który długo nie wyposażał
swoich systemów we wbudowaną przeglądarkę internetową (nie miał jej jeszcze
117
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Por. tamże, s. 390.
Por. S. Kotuła, Web 2.0 – współczesny paradygmat Internetu, w: M. Sokołowski (red.), Oblicza Internetu. Architektura komunikacyjna Sieci, Elbląg 2007, s. 184–185.
Por. W. Hubert, Cyfrowych nierówności…, art. cyt., s. 21. E. Mistewicz zauważa: „Dziś przeszliśmy
z broadcastu – pasywnego odbioru przez masy treści generowanych przez nielicznych majętnych
profesjonalistów mających fundusze na stacje nadawcze, studia i maszyny drukarskie, do epoki
multicastu – światowej platformy wymiany informacji, obrazów i emocji, w której każdy jest odbiorcą, ale i nadawcą komunikatów. Tradycyjne media straciły monopol na jedyną, przyjmowaną
na wiarę, prawdę. Tworzy się nowy świat. Prawo głosu nagle uzyskały miliony osób. Każdego tygodnia przybywają kolejne narzędzia do samodzielnej edycji danych i wprowadzania ich do sieci:
po Facebooku, Twitterze, FriendFeed, Posterous, Tumblr, identi.ca, Plurl… Nagle świat zaczął nie
tylko słuchać, ale też mówić, w kakofonii dźwięków, w szumie informacyjnym próbuje się komunikować”. E. Mistewicz, Media tradycyjne…, art. cyt.
Por. A. Gralczyk, Współczesne portale społecznościowe jako nowa forma komunikacji, w: A. Adamski, A. Gralczyk, K. Kwasik, M. Laskowska (red.), Media audiowizualne i cyfrowe wobec wyzwań
współczesnego społeczeństwa, Warszawa 2012, s. 204.
Por. K. Krzysztofek, Web 2.0…., art. cyt., s. 371.
Por. W. Gogołek, Komunikacja sieciowa…, dz. cyt., s. 162.
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Windows 95). Z drugiej jednak strony trzeba też zauważyć, że Web 1.0 miała swe
pierwowzory w mediach tradycyjnych, gdzie przekaz był jednokierunkowy. Internauta, surfujący po Internecie, wchodził w rolę biernego odbiorcy. Web 1.0 nie
zakłada wymiany informacji między uczestnikami przekazu. W modelu tym jest jeden nadawca i rzesza odbiorców, którzy mają ograniczony kontakt między sobą123.
Sama Sieć jest organizmem heterogenicznym – złożonym z wielu niezależnych
lokalnych sieci. To w Internecie powstała netykieta, mająca charakter umowy społecznej, czy ruch wolnego oprogramowania, którego najbardziej znaną emanacją
jest system Linux. Dlatego też nie od dziś socjologowie widzą w Internecie nie tylko
medium, ale przede wszystkim symptom nowej struktury społecznej, charakteryzującej się zanikiem tradycyjnych struktur społecznych na rzecz doraźnych struktur
celowych, które dzięki aterytorialności Internetu nie są zdeterminowane geograficznie – głównym wyznacznikiem konstrukcyjnym tych nowych struktur społecznych
są zainteresowania i aktywność124. Dzięki temu „wyrastają jak grzyby po deszczu –
m.in. dzięki wolnemu oprogramowaniu – technologie kooperacji dla zwykłych użytkowników, dzięki którym powstają samoorganizujące się sieci, wspólnoty computingu gridowego, platformy zasobów i dzielenie się nimi w systemie peer to peer, grupy
sieciotwórcze, integrujące infrastrukturę komunikacyjną z relacjami społecznymi,
społeczny software, społeczności zaufania, społeczności kreujące wiedzę (Wikipedia), blogosfera i inne”125. I choć sama idea wspólnej pracy czy też „współ-pracy” dla
ludzkości nie jest niczym nowym, to jednak w erze Wikipedii czy Youtube’a nabrała
nowego, szczególnego znaczenia (zaś Internet stworzył jej nowe, globalne możliwości)126. W sferze kultury i popkultury warto również wspomnieć o zjawisku internetowych memów i wirali, które robią furorę w Sieci127, a także o zjawisku liternetu128.
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Por. S.D. Kotuła, Web 2.0…, art. cyt., s. 181–182.
Por. M. Robak, Internet – od nowego medium…, art. cyt., s. 15–16.
Por. K. Krzysztofek, Web 2.0. „Morderca” czy dobroczyńca…, art. cyt., s. 370.
Por. N. Tkacz, Wikipedia And The Politics Of Mass Collaboration, „Platform. Journal of Media and
Communication” 2010 vol. 2, issue 2, [online] http://journals.culture-communication.unimelb.edu.
au/platform/v2i2_tkacz.html (dostęp 14 kwietnia 2012 r.).
Jak wyjaśnia W. Kołowiecki, „mem jest jednostką ewolucji kulturowej analogiczną do genu, który
jest jednostką ewolucji biologicznej. Jest to niepodzielna jednostka informacji zapisana w mózgu
lub na zewnętrznym nośniku danych (płyta cd, książka, zdjęcie) zdolna do kopiowania się z osoby
do osoby. (...) Kluczowym pojęciem dla idei memu jest naśladownictwo. Memem internetowym
możemy zatem nazwać zdigitalizowaną jednostkę informacji (tekst, obraz, film, dźwięk) rozpowszechnioną drogą internetową, która zostaje skopiowana, przetworzona i w tej przetworzonej
formie opublikowana w Internecie. Materiał, który krąży po Internecie w formie niezmienionej
nazywamy natomiast wiralem”. W. Kołowiecki, Memy internetowe, jako nowy język internetu, „Kultura i Historia” 2012, nr 21, [online] http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/3637 (dostęp 9 marca 2012 r.).
Zjawisko liternetu łączy wszystkie związki literatury z Internetem. Wyraża się m.in. w powstawaniu
powieści o tematyce internetowej, powieści hipertekstowych, interaktywnych czy wręcz SMS-owych;
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Z ekonomicznego punktu widzenia Web 2.0 opisywane jest przez dwie nakładające się na siebie tendencje. Z jednej strony spadek kosztów produkcji informacji sprzyja decentralizacji źródeł nadawczych i otwiera biznesowe możliwości
dla tych działań, które w dobie starych mediów nie mogły liczyć na pozyskanie
masowego odbiorcy (tzw. „długi ogon”). Po drugie, nowe media ery 2.0 stanowią
szerokie pole dla pozarynkowej wymiany informacji i usług, która może się toczyć
poza obszarem wpływu komercyjnych podmiotów. Wszystkie powyżej opisane tendencje nakładają się na siebie i mają znacznie szerszy, niż się początkowo wydaje,
wpływ na różne obszary życia społecznego. Przejawem tego jest pojawianie się
wielu terminów i pojęć, nawiązujących nazwą do Web 2.0, jak choćby Gospodarka
2.0 czy Kultura 2.0129, a nawet Firma 2.0, Uczelnia 2.0, Bankowość 2.0, Gazeta
2.0 etc. Na naszych oczach idea 2.0 dokonuje transformacji kolejnych organizacji
i instytucji130.
Sama idea określenia „2.0” ma też jednak swoich przeciwników. Wytykają oni
przede wszystkim to, że narzędzia, będące bazą tego, co określa się mianem rewolucji Web 2.0, istniały już znacznie wcześniej, niż O’Reilly Media ogłosiło cyfrową rewolucję131. Niektórzy, jak Paul Boutin i Russell Shaw, w ogóle zaprzeczają
istnieniu Web 2.0, inni zaś – jak choćby jeden z ojców Wikipedii, Larry Sanger,
zmieniają się z entuzjastów idei Web 2.0 w jej zaciekłych krytyków, rozczarowani
niską jakością tworzonych treści i brakiem poważania dla ekspertów132. Podobne
zarzuty stawia Web 2.0 Andrew Keen w swej słynnej książce133, której przesłanie
K. Krzysztofek charakteryzuje w bardzo wyrazisty sposób: „książka Keena maluje
obraz spodlonego świata nowego Internetu, w którym każdego można oczernić,
szantażować, wejść z butami w jego życie; w którym jest wszystko, co najgorsze,
mnóstwo podłej konkurencji, epidemia donosicielstwa, bezkarności, próżności,
ekshibicjonizmu, webwandalizmu. Słowem – pandemonium”134.
Zarzuty innej natury stawia M. Wilkowski, którego zdaniem bliski jest „kres
rozumianego jako zestaw przynoszonych z zewnątrz pojęć potrafiących definio-
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powstają utwory pisane w formie rozmowy na czacie, czy też serii e-maili. Ale liternet to również wymiana opinii między czytelnikami na forach i w grupach dyskusyjnych, budowanie serwisów o tematyce literackiej, strony domowe autorów, selfpublishing etc. Zatem liternet można nazwać iloczynem
dwóch obszarów: książka i Internet. Por. S. Kotuła, Konwergencja mediów…, art. cyt., s. 248–249.
Por. W. Hubert, Cyfrowych nierówności…, art. cyt., s. 21–22. Zob. także: M. Piotrowski, Sieć 2.0
i Kultura 2.0 – specyfika nowego podejścia do komunikacji w Internecie, w: M. Wawrzak-Chodaczek
(red.), Komunikacja realna w świecie wirtualnym, Toruń 2008, s. 85–96.
Por. K. Krzysztofek, Internet uspołeczniony…, art. cyt., s. 51.
Por. M. Piotrowski, Sieć 2.0 i Kultura 2.0…, art. cyt., s. 86.
Por. A. Zysiak, Web 2.0…, art. cyt., s. 117.
A. Keen, The Cult of the Amateur: How Blogs, MySpace, YouTube, and the Rest of Today’s UserGenerated Media Are Destroying Our Economy, Our Culture, and Our Values, Doubleday 2008.
K. Krzysztofek, Web 2.0…, art. cyt., s. 374.
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wać wewnętrzne problemy i ich rozwiązania albo pełnić funkcję bufora między
awangardowymi oczekiwaniami innowatorów a konserwatyzmem starego systemu
— działającego na dodatek w sytuacji permanentnego kryzysu finansowego”135.
Autor ów apeluje: „Nie mówmy o nauce 2.0, tylko o nowoczesnym systemie naukowym. Nie traktujmy idei open access jako alternatywy, uznajmy ją za standard.
Nie mówmy o crowdsourcingu, tylko o otwartości na użytkowników. Nie mówmy
o social media, tylko o nowoczesnej komunikacji. Nie mówmy o kulturze 2.0, bo
nie ma już innej kultury. Jeśli damy się zamknąć w granicach 2.0, nigdy nie zostaniemy wypuszczeni poza margines”136.
Pojawiały się też obawy, że idea Web 2.0 może sprawdzić się w komunikacji
i rozrywce, nie znajdzie jednak zastosowania w nauce i kulturze wyższej137. Co
ciekawe, są one głośno wyrażane pomimo licznych inicjatyw, prezentujących ideę
otwartej nauki, czyli bezpłatnego dostępu na zasadzie Open Access do czasopism
naukowych dla wszystkich (w Polsce inicjatywa ta nosi nazwę „Otwarta Nauka”)138.
Jest to jednak idea o zasięgu ogólnoświatowym – przykładem może być tu postawa
uniwersytetów w USA (np. Massachusets Institute of Technology oraz Uniwersytetu
Harvarda), które już w 2007 r. rozpoczęły udostępnianie w Internecie (na Youtube’ie w bazie edukacyjnej OpenCourseWare sylabusów, wykładów, wyników badań
i eksperymentów, publikacji etc. Wszystko to razem składa się na wielką platformę
e-learningową, z której w pierwszym roku po uruchomieniu korzystało już 10 mln
użytkowników (najwięcej zalogowanych pochodziło z Chin i Indii). W ten sposób
można powiedzieć, uczelnie te stały się w jakimś sensie Uczelniami 2.0139.
Co można – w kontekście rozwoju Internetu rozumianego jako przejście od idei
Web 1.0 do Web 2.0 – powiedzieć o przyszłości Internetu? Mówi się w tym kontekście o tzw. Internecie X – opartej na nowych zasadach globalnej sieci usług informacyjnych. Wśród podstawowych postulatów wymienia się m.in. absolutną powszechność Sieci, pełną i inteligentną personalizację dostępu do sieci (interakcja
użytkownik-system), przekaz wieloplatformowy, opracowanie nowych protokółów
usług, które doprowadzą do powstania samoregulującego środowiska wirtualnego oraz maksymalne uproszczenie wszelkich dostępnych w sieci usług140. Internet
135
136
137
138

139
140

M. Wilkowski, Świat końca 2.0, „Biuletyn EBiB” 2012, nr 2(129), s. 5, [online] http://www.nowyebib.info/images/stories/numery/129/129_wilkowski.pdf (dostęp 5 maja 2012 r.).
Tamże.
Por. P. Tafiłowski, Koniec świata 2.0, „Historia i Media” z 11 września 2011 r., [online] http://historiaimedia.org/2011/09/11/koniec-swiata-2-0/ (dostęp 5 maja 2012 r.).
Więcej zob.: Co to jest otwarta nauka? (brak daty opubl.), „Otwarta nauka. Informacje o ruchu
otwartej nauki w Polsce i na świecie”, [online] http://otwartanauka.pl/co-to-jest-otwarta-nauka/
(dostęp 5 maja 2012 r.).
Por. K. Krzysztofek, Internet uspołeczniony…, art. cyt., s. 49.
Por. K. Smolińska, Rozwój Internetu a konwergencja mediów, w: A. Ogonowska (red.), Oblicza
nowych mediów, Kraków 2011, s. 318.
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przyszłości określa się także mianem Web 3.0.141, która „oznacza nieprzerwaną –
tzn. dostępną zawsze i wszędzie – możliwość prowadzenia działań gospodarczych,
korzystania z rozrywki i utrzymywania kontaktów społecznych poprzez szybkie,
niezawodne i bezpieczne sieci. Oznacza koniec podziału między łącznością ruchomą a stacjonarną. Zapowiada dziesięciokrotny wzrost znaczenia świata cyfrowego
do 2015 r.”142. Web 3.0 związana jest z tzw. Internetem rzeczy (Internet of Things –
IoT), co z kolei oznacza, że „bezprzewodowe oddziaływanie pomiędzy maszynami,
pojazdami, urządzeniami, czujnikami czy też innym sprzętem będzie przebiegać
drogą internetową”143. Z czasem jednak dostrzeżono znacznie większy potencjał,
tkwiący w Web 3.0 – chodzi tu o możliwości tzw. sztucznej inteligencji – zaawansowanych narzędzi, potrafiących nie tylko zbierać informacje, ale także analizować je
i przetwarzać. Dotyczy to zwłaszcza tzw. wyszukiwarek semantycznych144 (o urucho141

142

143

144

Prawdopodobnie jako pierwszy terminu „Web 3.0” użył dziennikarz „The New York Timesa”,
John Markoff. Nie istnieje jednak jedna, uznana definicja Web 3.0. Może będzie to, jak chciał
Markoff, rozszerzenie Web 2.0 o mechanizmy związane ze sztuczną inteligencją, które sprawią,
że internetowe usługi będą wzbogacone o możliwość rozumienia języka naturalnego, wnioskowania i odkrywania znaczenie informacji? Z tym ściśle wiąże się idea Internetu semantycznego,
czyli „międzynarodowa inicjatywa postulująca reprezentowanie danych w formatach umożliwiających ich automatyczne przetwarzanie i integrację, a także automatyczne wnioskowanie w oparciu
o nie”. Por. J. Walkowska, jeśli nie Web 2.0…, art. cyt., s. 2; J. Markoff, Entrepreneurs See a Web
Guided by Common Sense, „The New York Times” z 12 listopada 2006 r., [online] http://www.
nytimes.com/2006/11/12/business/12web.html?pagewanted=all (dostęp 5 maja 2012 r.).
Komisja prowadzi konsultacje jak z Europy zrobić lidera przejścia do Web 3.0, informacja prasowa
z 29 września 2008 r. na stronach Unii Europejskiej, [online] http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1422&format=HTML&aged=1&language=PL&guiLanguage=pl
(dostęp 7 lipca 2012 r.).
Tamże. Idea „Internet of Things” jest bardzo modna w Unii Europejskiej – więcej zob. http://www.
internet-of-things-research.eu/. Jednak wielu ekspertów jest zaniepokojonych możliwościami inwigilacji, jakie daje Internet rzeczy: W. Cellary zauważa, że przy pełnym wdrożeniu tej idei w życie,
„nie tylko my, ale nasze czynności oraz miejsce i czas ich dokonania będą identyfikowane ze stuprocentową dokładnością”. Dodatkowo, będzie można identyfikować nie tylko konkretną osobę,
ale także jej zachowania, czynności i zwyczaje. Por. Internet Rzeczy – przyszłość czy zagrożenie dla
prywatności. Z Wojciechem Cellarym rozmawia Krzysztof Pietrzak, „Wirtualne Media” z 7 września
2012 r., [online] http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/internet-rzeczy-przyszlosc-czy-zagrozeniedla-prywatnosci (dostęp 13 września 2012 r.).
Por. K. Jakubowicz, Nowa ekologia mediów…, dz. cyt., s. 106. Twórcą wizji Sieci Semantycznej jest
Tim Berners-Lee. Semantic Web ma korzystać z już istniejącego protokołu komunikacyjnego, używanego w Internecie. Jednak stworzenie Semantycznej Sieci wymagałoby zmiany sposobu przesyłania danych (musiałyby one zawierać tzw. meta-dane, czyli informacje o danych, m.in. o relacjach
między nimi oraz o prawach logiki, które można by do nich zastosować). Komputery rozpoznają
informację semantyczną, docierając po odnośnikach hipertekstowych do dokumentów zawierających definicje pojęć używanych na danej stronie i reguły wnioskowania. Do tego potrzebne są tzw.
ontologie, czyli zdefiniowane zbiory stwierdzeń, definiujące relacje między pojęciami oraz wyznaczające reguły wnioskowania. Taki sposób opisu danych umożliwiłby komputerom przetwarzanie
informacji w sposób odpowiedni do ich znaczenia (często używa się upraszczającego i nie do końca
poprawnego stwierdzenia, że komputery „rozumiałyby” informacje przesyłane w Internecie). Por.
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mieniu usługi wyszukiwania semantycznego przez Google w marcu 2012 r. już w niniejszej pracy wspomniano)145. Jednak nie jest to jedyna wizja rozwoju Internetu –
jedną z wizji jest „Internet osób”, a nie „Internet rzeczy”. „Wybór takiego modelu
Internetu i dostosowanie go do potrzeb ludzi, a nie maszyn, wpłynie na jego architekturę i sposób funkcjonowania, umożliwiający relacje społeczne, funkcjonowanie sieci społecznościowych, a przy tym personalizację metod korzystania z Internetu. Będzie też musiał dostosować się do norm społecznych i zachowania się”146.
Dwoje amerykańskich uczonych (Janna Quitney Anderson i Lee Rainie) od
kilku lat przygotowuje cykliczne raporty na temat przyszłości Internetu, publikowane przez Pew Research Center’s Internet & American Life Project. W raporcie
z roku 2008 badacze sformułowali cztery możliwe scenariusze rozwoju Internetu:
„Prosta droga” (ewolucja ku gospodarce i modelom życia, gdzie Internet odgrywa
wiodącą rolę); „Na zielono” (rekonfiguracja Internetu, która sprawi, że przestaje
on zagrażać środowisku naturalnemu i postrzegany jest jako fundament nowej,
bezpiecznej gospodarki, co powoduje oparcie na nim życia we wszystkich dziedzinach); „Komercyjny wielki brat” (dominacja wielkich korporacji i konsumpcjonizmu, zanik prywatności, Internet staje się sferą głównie handlową, marketingową
i rozrywkową) oraz „Władza dla ludu” (ewolucja Internetu w „sieciokrację” lub
e-demokrację, co zaowocuje zbudowanym oddolnie cyfrowo połączonym (lecz nie
cyfrowo kontrolowanym!) społeczeństwem)147.
Od strony technicznej przewiduje się, że coraz więcej urządzeń będzie podłączonych do Internetu; że sterowanie tymi urządzeniami będzie odbywać się nie
tyle za pomocą tradycyjnych interfejsów, co raczej za pomocą głosu czy gestów;
na pewno będzie to dostęp ze wszech miar mobilny. Być może Internet stanie się
„metawersum”, czyli miejscem, w którym świat rzeczywisty i realny spotykają się
i stają się jednością – co w praktyce mogłoby owocować tzw. augmented reality –

145

146
147

T. Berners-Lee, J. Hendler, O. Lassila, Sieć Semantyczna, tł. A. Bartnik, „Świat Nauki” 2001, nr 7,
s. 41–49; Semantic Web, „Wikipedia” (ostatnia aktualizacja 3 lipca 2012 r.), [online] http://pl.wikipedia.org/wiki/Semantic_Web (dostęp 7 lipca 2012 r.); O. Katz, Semantyczna przyszłość Sieci,
„Mojeopinie.pl” z 15 maja 2011 r., [online] http://www.mojeopinie.pl/semantyczna_przyszlosc_sieci,3,1305409053 (dostęp 7 lipca 2012 r.). Idea Semantic Web ma jednak również swoich krytyków, do najbardziej znanych należą Cory Doktorow i Clay Shirky. Por. J.Q. Anderson, L. Rainie,
The Fate of the Semantic Web, Waszyngton 2010, s. 9, [online] http://pewinternet.org/~/media//
Files/Reports/2010/PIP-Future-of-the-Internet-Semantic-web.pdf (dostęp 7 lipca 2012 r.).
Zob. także: G. Duncan, Inside Knowledge Graph: Google’s deep-diving semantic search, „Digital
Trends” z 17 maja 2012 r., [online] http://www.digitaltrends.com/mobile/inside-knowledge-graphgoogles-deep-diving-semantic-search/ (dostęp 7 lipca 2012 r.).
K. Jakubowicz, Nowa ekologia…, dz. cyt., s. 107–108.
Por. tamże, s. 108–110. Pełny raport – zob. J.Q. Anderson, L. Rainie, The Future of the Internet III, strony internetowe Pew Internet & American Life Project, grudzień 2008 r., [online] http://
www.pewinternet.org/~/media//Files/Reports/2008/PIP_FutureInternet3.pdf.pdf (dostęp 7 lipca
2012 r.).
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rzeczywistością wspomaganą, czyli realnym obrazem, wzbogacanym nakładkami
cyfrowymi, albo też przeniesieniem platform społecznościowych do środowiska
wirtualnego148. Sięgając jeszcze dalej, do kolejnych numeracji Web (Web 4.0, Web
5.0…), można odwołać się do wizji Erica Schmidta, prezesa Google’a, zdaniem
którego Web 3.0 będzie epoką, w której maszyny będą ze sobą rozmawiać przy
pomocy uniwersalnego, prostego języka (mamy tu zatem wyraźne nawiązanie do
idei Internet of Things). Kolejne etapy tej wizji mogą się wydawać lekko niepokojące: Web 4.0 miałoby być epoką sztucznej inteligencji, uzupełniającej ludzką inteligencję, zaś Web 5.0 to sztuczna inteligencja, zastępująca rasę ludzką149. Czyżby
spełniony sen twórców „Matriksa”?...
Jak zatem widać, wizje rozwoju Internetu są różne. Powtarzającym się motywem internetowej futurologii jest obawa o prywatność, rosnąca łatwość dostępu
do Internetu (mobilność!) oraz idea Semantic Web.
2.2.2.2. Informacja to podstawa, czyli o mediach społecznościowych
W zmieniającej się rzeczywistości relacji społecznych (którą M. Castells określił
mianem „społeczeństwa sieciowego”), ludzie szukają nowych form interakcji z innymi. Ta nowość wynika z innych niż dotychczas realiów: dostęp do szerokiego
zasobu informacji, zmiana podejścia do czasu, zatarcie granic przestrzennych.
Ludzie uczą się myślenia w sposób systemowy i stają się coraz bardziej kompetentnymi użytkownikami nowych technologii. Komputer, Internet, technologie
informacyjne wkraczają coraz mocniej w nasze codzienne życie. Wpływa to również na przeobrażenia jakościowe w sposobach relacji. Jednym z przejawów tego
jest powstanie i dynamiczny (zwłaszcza w ostatnim czasie) rozwój tzw. mediów
społecznościowych150. Są one czymś pośrednim między komunikacją masową a interpersonalną, a jako zjawisko względnie nowe budzą emocje i kontrowersje, zaś
w dyskusji nad nimi dominują ujęcia skrajne151.
Według najczęściej przytaczanej definicji, autorstwa D. Boyd oraz N. Ellison,
serwisy społecznościowe to oparte na sieci Internet serwisy, które pozwalają indywidualnym użytkownikom na konstruowanie publicznego lub półpublicznego
profilu wewnątrz ograniczonego systemu, przedstawienie listy użytkowników,
z którymi jednostka jest powiązana (znajomi) oraz przejrzenie listy jej połączeń
148
149

150

151

Por. O. Katz, Semantyczna przyszłość…, art., cyt.
Por. K. Urbanowicz, Web 3.0 będzie epoką, w której maszyny będą ze sobą rozmawiać – mówi Eric
Schmidt, prezes Google, wpis na blogu „Media Cafe Polska” z 6 grudnia 2007 r., [online] http://mediacafepl.blogspot.com/2007/12/jak-google-widzi-przyszo-internetu.html (dostęp 7 lipca 2012 r.).
Por. A. Górny, A. Zygmunt, Komu jest potrzebna Nasza-Klasa?, w: M. Niezgoda, M. Świątkiewicz-Mośna, A. Wagner (red.), com.unikowanie się w zmieniającym się społeczeństwie, Kraków 2010,
s. 274–276.
Por. K. Krzysztofek, Web 2.0. „Morderca” czy dobroczyńca…, art. cyt., s. 369.
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i interakcji z innymi użytkownikami wewnątrz serwisu, jak i poza nim152. Z kolei
polski wybitny badacz Sieci, Włodzimierz Gogołek, definiuje media społecznościowe jako „formę naturalnej, nieskrępowanej wymiany informacji w Sieci pomiędzy osobami na temat wspólnych zainteresowań. Motywacją udziału jest także
chęć bycia lepiej poinformowanym”153.
W tychże serwisach użytkownik prezentuje swój „profil” – interaktywną wizytówkę, w której można obejrzeć jego zdjęcia, poznać zainteresowania i upodobania lub też dowiedzieć się z niej o wyznawanych przezeń wartościach. Prezentując
swój profil w mediach społecznościowych, użytkownik dokonuje niejako promocji
swojej osoby, a raczej tych aspektów, które uznaje za ważne (lub którymi chce
z jakichś względów podzielić się z innymi). Możemy też obejrzeć krąg jego bliższych i dalszych znajomych. Innymi słowy, serwisy społecznościowe umożliwiają
jednostkom prezentowanie siebie, artykułowanie sieci swych powiązań społecznych oraz ustanawianie i podtrzymywanie kontaktów154. Serwisy społecznościowe także „implikują społeczną interakcję i tworzenie więzi społecznych w oparciu
o podobieństwa profilu psychologicznego, gustów i zainteresowań. Nowa formuła
serwisów rozszerza możliwość kreowania i redagowania treści przez użytkowników, wymuszając aktywizację w sferze komercyjnej, wykorzystując potencjał partycypacji i sprawnie zamieniając ruch w serwisie na dochody”155.
Istotą bytu serwisów społecznościowych są interaktywność, dyskusja, propagowanie wiedzy subiektywnej w miejsce obiektywnej i szeroko rozumiana działalność
twórcza. Wygląd i zawartość treściowa takich serwisów są kształtowane przez użytkowników, stąd często autorzy i właściciele serwisów rezygnują z wpływu na dobór
zamieszczanych materiałów lub ograniczają swą ingerencję do minimum. Istnieją
także serwisy hybrydowe, w których publikacje amatorskie łączą się z treściami
profesjonalnymi156.

152

153
154

155
156

„We define social network sites as web-based services that allow individuals to (1) construct a public or semi-public profile within a bounded system, (2) articulate a list of other users with whom
they share a connection, and (3) view and traverse their list of connections and those made by
others within the system. The nature and nomenclature of these connections may vary from site
to site”. D. Boyd, N. Ellison, Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship, „Journal
of Computer-Mediated Communication” 2007, nr 13(1), art. 11, [online] http://jcmc.indiana.edu/
vol13/issue1/boyd.ellison.html (dostęp 25 stycznia 2012 r.).
W. Gogołek, Komunikacja sieciowa…, dz. cyt., s. 160.
Por. Ł. Kapralska, O komunikacyjnych i integracyjnych funkcjach serwisów społecznościowych,
w: M. Niezgoda, M. Świątkiewicz-Mośna, A. Wagner, com.unikowanie się w zmieniającym się społeczeństwie, Kraków 2010, s. 264.
Por. A. Maj, Folksonomia jako nowy model…, art. cyt., s. 392.
Por. L. Jarska, Serwisy Web 2.0 – odpowiedzialność za naruszenia praw autorskich w Internecie,
w: Z. Osiński (red.), Biblioteka, książka, informacja i Internet 2010, Lublin 2010, s. 140.
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Pierwsze serwisy społecznościowe powstały na przełomie XX i XXI w. Jednym
z pierwszych był serwis Sixdegrees.com, działający w latach 1997–2001. W okresie
swego największego rozwoju zatrudniał 100 osób i liczył milion użytkowników.
Inny popularny swego czasu serwis Friendster powstał w 2002 r. Istnieje do dziś
i cieszy się 75 milionami użytkowników. Inne popularne serwisy tego typu to MySpace, Orkut, Bebo, Youtube. Najbardziej obecnie (kwiecień 2012) popularny jest
słynny Facebook, chwalący się ponad 900 mln użytkowników157, jednak mówi się,
że potencjalną konkurencję dla niego stanowi Google+ stworzony przez koncern
Google. Nieco inną naturę ma Twitter, będący raczej formą mikrobloga niż typowego serwisu społecznościowego. Nie można zapomnieć o LinkedIn.com, który
ma charakter branżowo-rekrutacyjno-zawodowy.
Spośród polskich najpopularniejszym serwisem społecznościowym jest Nasza
Klasa. Upadł jeden z najstarszych polskich serwisów społecznościowych – istniejące od 2004 r. Grono.net. Można również wspomnieć o serwisie fotka.pl oraz
branżowych Goldenline.pl i Profeo (polskie odpowiedniki LinkedIn.com).
Ogółem do korzystania z serwisów społecznościowych w marcu 2012 r. przyznawało się 54% Polaków powyżej 18. roku życia (zapewne po uwzględnieniu
młodszych odsetek ten byłby znacząco wyższy, na co wydaje się wskazywać fakt, że
spośród respondentów w wieku 18–24 lata aż 82% korzysta z social media, zaś dla
grupy powyżej 65 lat odsetek ten wynosi 30%). 40% badanych deklaruje korzystanie z Facebooka, zaś 37% – z nk.pl158.
Z kolei wśród serwisów wideo, oferujących treści zamieszczane przez samych
użytkowników, zdecydowanie najpopularniejszy w Polsce jest youtube.com, który
w grudniu 2011 r. odwiedziło ponad 13 mln polskich użytkowników, co daje temu
serwisowi zasięg w polskim Internecie w granicach 70%. Drugie miejsce zajmuje
należący do grupy O2 serwis wrzuta.pl, trzecie – dailymotion.com, zaś czwarte –
patrz.pl. Trzeba jednak zaznaczyć, że serwisy te (oprócz youtube.com) odnotowały
wyraźny spadek liczby użytkowników159.
Media społecznościowe przynajmniej początkowo były domeną ludzi młodych.
Obecnie jednak się to zmienia, gdyż „starsze pokolenia mają do wyboru: albo
przyglądać się tej nowej, medialnej rzeczywistości, albo ucząc się ood młodszych
157
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Por. Facebook Now Has 901 Million Monthly Users, With 526 Million Coming Back Every Day,
„Business Insider” z 23 kwietnia 2012 r., [online] http://articles.businessinsider.com/2012-04-23/
tech/31385452_1_active-users-facebook-numbers (dostęp 27 kwietnia 2012 r.).
Por. 54 proc. Polaków korzysta z portali społecznościowych, które najpopularniejsze?, „Wirtualne
Media” z 21 marca 2012 r., [online] http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/54-proc-polakowkorzysta-z-portali-spolecznosciowych-ktore-najpopularniejsze (dostęp 21 marca 2012 r.).
Por. Wideo w polskim internecie: YouTube i długo nic, Wrzuta i Patrz w dół, „Wirtualne Media”
z 19 marca 2012 r., [online] http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/wideo-w-polskim-internecieyoutube-i-dlugo-nic-wrzuta-i-patrz-w-dol (dostęp 22 marca 2012 r.).
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od siebie, stać się jej częścią. Wielu z nich wkracza śmiało na tę drogę i stosunkowo łatwo wkomponowuje się w nowe realia”160. Mówi się dziś także o nowym
pokoleniu „cyfrowej” młodzieży, która szybko reaguje na komunikaty płynące
z telewizji, telefonów komórkowych, Internetu czy gier wideo. Młodzi ludzie stają
się dziś hiperkomunikatorami – chcą pozostawać w stałym kontakcie ze swymi
rówieśnikami, korzystają z różnych nowoczesnych form komunikacji i przeszukują światowe zasoby informacyjne. Urządzenia komunikacyjne są dla nich częścią
codzienności, zwykłymi przedmiotami codziennego użytku („cyfrowi tubylcy”). To
„podłączenie” do Sieci wywiera wpływ na styl ich życia, sposoby podejmowania
decyzji czy też motywację uczestniczenia w różnych przejawach życia społecznego i politycznego161. Coraz częściej różne wydarzenia, angażujące wielu młodych
ludzi (np. protesty) zwoływane są poprzez media społecznościowe162. Serwisy społecznościowe działają na zasadzie kuli śniegowej: każdy dokłada coś do wspólnej
puli, wysiłek jednych „nakręca” i inspiruje innych. Podważa się tym samym pozycję
gatekeeperów, którzy wcześniej samodzielnie i niepodzielnie decydowali o zawartości kanałów informacyjnych163.
Z mediami społecznościowymi związane jest ściśle pojęcie e-społeczności. Są
one pojmowane jako jeden z przejawów organizacji i funkcjonowania społeczeń160
161

162

163

A. Górny, A. Zygmunt, Komu jest potrzebna…, art. cyt., s. 275.
Por. P. Długosz, Młodzież pogranicza w cyfrowej rzeczywistości, w: M. Niezgoda, M. Świątkiewicz-Mośna, A. Wagner, com.unikowanie się w zmieniającym się społeczeństwie, Kraków 2010, s. 328–
329. Warto odnotować, że rozwój techniki wydaje się sprzyjać takiemu „hiperkomunikacyjnemu”
podejściu – jako przykład można tu przywołać okulary, skonstruowane przez firmę Google, zwane
„okularami rozszerzonej rzeczywistości”. Mają one pozwalać na wykonanie niektórych czynności,
które dziś użytkownicy wykonują za pomocą smartfonów. Okulary mają postać zwykłej ramki,
z tym że w jednym z jej kątów znajduje się niewielki ekran, na którym wyświetlane są powiadomienia, zaś sterowanie odbywa się za pomocą głosu. Okulary mają wbudowaną funkcję robienia
zdjęć (screenów ekranu), inicjowania wideoczatów, publikacji zrobionych zdjęć w serwisie społecznościowym Google+, pokazywania drogi do celu, informowania o obecnych w pobliżu znajomych.
Obecnie projekt jest w fazie testowej, ale mówi się, że okulary mogą pojawić się w sprzedaży już
pod koniec 2012 r. Por. Okulary Google’a pogłębią rzeczywistość, „Rzeczpospolita” z 5 kwietnia
2012 r., [online] http://www.ekonomia24.pl/artykul/705493,855606-Okulary-Google-a-poglebiarzeczywistosc.html (dostęp 11 kwietnia 2012 r.); Okulary rozszerzonej rzeczywistości Google już są.
I wyglądają niesamowicie, „Gazeta.pl” z 4 kwietnia 2012 r., [online] http://technologie.gazeta.pl/
internet/1,104530,11484778,Okulary_rozszerzonej_rzeczywistosci_Google_juz_sa_.html (dostęp
11 kwietnia 2012 r.).
W styczniu 2012 r. takim wydarzeniem, które pobudziło do masowych protestów i demonstracji na
ulicach było podpisanie przez polski rząd 26 stycznia 2012 r. kontrowersyjnej umowy międzynarodowej ACTA. W protestach, do których doszło w kilkunastu polskich miastach, brali udział przede
wszystkim ludzie młodzi. W komentarzach można było usłyszeć m.in. że „wirtualna sieć kontaktów
młodych ludzi ma realną moc”. Por. A. Niewińska, J. Stróżyk, Pierwszy taki bunt młodych, „Rzeczpospolita” z 26 stycznia 2012 r., [online] http://www.rp.pl/artykul/796028,798574-Pierwszy-taki-bunt-mlodych.html (dostęp 27 stycznia 2012 r.). Zob także punkt 1.3.2.2. niniejszej monografii.
Por. K. Krzysztofek, Web 2.0. „Morderca” czy dobroczyńca…, art. cyt., s. 372.
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stwa informacyjnego, w którym najważniejszym czynnikiem rozwoju społeczno-gospodarczego są zasoby informacji i powszechne korzystanie z mediów, jak
również z technologii ich przekazu. Przez e-społeczność zazwyczaj rozumie się
„pewną zbiorowość użytkowników mediów elektronicznych (telekomunikacyjnych, teleinformatycznych) zintegrowaną poprzez procesy informacyjno-komunikacyjne i identyfikującą się wspólnymi zainteresowaniami, postawami, przekonaniami itp.”164.
Serwisy społecznościowe są bardzo zróżnicowane, zarówno ze względu na charakter, jak i wielkość oraz przeznaczenie. Mogą być oparte na relacjach towarzyskich i przyjacielskich, ale również na relacjach zawodowych (wówczas są raczej
nastawione na rekrutację i autoprezentację w celach rekrutacyjnych). Mogą łączyć
ludzi, mających podobne zainteresowania i upodobania. Mogą służyć do prezentacji własnej twórczości, jak YouTube165. Istnieją też serwisy, których intencją było
łączyć określoną grupę społeczną (tak zaczynał słynny Facebook). Mogą mieć charakter poszukiwawczy – umożliwić znalezienie znanych i nieznanych osób. Ponadto mamy serwisy o charakterze czysto rozrywkowym, a także randkowe i matrymonialne oraz służące do szeroko pojętej autoprezentacji użytkowników. Istnieją
również niewielkie, niszowe serwisy, łączące ludzi o specyficznych cechach, potrzebach i zainteresowaniach. Podstawowa typologia serwisów społecznościowych
pozwala wyróżnić następujące ich rodzaje:
– serwisy zorientowane na prezentację profilu użytkownika (profile-based services)
– np. Facebook, Bebo, MySpace;
– serwisy zorientowane na zawartość (content-based services) – YouTube, last.fm;
– serwisy typu People Search – zorientowane na poszukiwanie konkretnych osób.
Oprócz tego można serwisy społecznościowe dzielić według innych kryteriów:
ekskluzywne (gdzie wymagana jest osoba wprowadzająca) i inkluzywne (gdzie nie
164

165

J. Wasiak-Poniatowski, Mobilne e-społeczności. Technologie i zainteresowania, w: J. Goliński,
K. Krauze, Współczesne aspekty informacji, Warszawa 2008, s. 366. Można postawić tu pytanie,
na które słusznie zwraca uwagę P. Płatek: czy istnieje serwis społecznościowy, zdolny zbudować
społeczność globalną, jednolitą strukturę na skalę światową? Jego zdaniem, „wydaje się, że nie istnieje taka możliwość, ponieważ do zbudowania światowej społeczności potrzebny jest podstawowy pierwiastek, jakim jest jeden, wspólny język, a przynajmniej mowa, zróżnicowana jedynie pod
względem etnicznym, o jednolitym pochodzeniu”. P. Płatek, Portal społecznościowy jako budulec
cyberkultury, w: Adamski A., Gralczyk A., Kwasik K., Laskowska M. (red.), Media audiowizualne
i cyfrowe wobec wyzwań współczesnego społeczeństwa, Warszawa 2012, s. 212–213.
W przypadku Youtube’a trzeba zaznaczyć, że początkowo miał charakter witryny, przeznaczonej
do prostego dzielenia się nagraniami wideo. Zmiany, wprowadzone w portalu na początku grudnia 2011 r. sprawiły, że stał się on bardziej społecznościowy i ubogacony o opcje personalizacyjne
oraz integrację z Google+ i innymi usługami Google’a, a także Facebookiem. Por. P. Vaughan,
YouTube Gets Way More Social With Facebook, Google+ Integration, „HubSpot Blog” z 2 grudnia
2011 r., [online] http://blog.hubspot.com/blog/tabid/6307/bid/29433/YouTube-Gets-Way-MoreSocial-With-Facebook-Google-Integration.aspx (dostęp 27 kwietnia 2012 r.).
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ma tego wymogu); płatne i bezpłatne; specjalistyczne i ogólnotematyczne; nastawione na rozrywkę i prezentację oraz o charakterze biznesowym. Trudno jednak
mówić o czystych typologiach, gdyż tematyka i charakter serwisów przeplatają się166.
W serwisach społecznościowych ważniejsza jest liczba, niż siła relacji jednostki.
Bardziej istotne jest to, z iloma osobami się komunikuje, mniej – jak silne są więzi
z nimi. Liczb kontaktów jest wartością podnoszącą pozycję jednostki w oczach innych użytkowników serwisu. W serwisach społecznościowych można nie tylko spotkać nieznanych sobie ludzi, ale jednocześnie pokazać innym sieć swych społecznych powiązań i poznać sieć społecznych powiązań innych. Może to zaowocować
kontaktami, które nigdy nie doszłyby do skutku167. Niektórzy badacze są skłonni
nawet twierdzić, że wszystkie narracje nowych mediów i mediów społecznościowych sprowadzają się do sumy relacji pomiędzy ich użytkownikami168.
Aczkolwiek trzeba zauważyć, że polska nazwa „serwisy społecznościowe” jest
dla socjologów nieco kłopotliwa, albowiem pojęcie społeczności w socjologii oznacza zbiorowość, połączoną przez wspólne wartości i symbole, stanowiące podstawę tożsamości grupy, przy czym istotne są także obiektywne zależności i stosunki
wytwarzające się między ludźmi podczas ich wspólnego działania. Inne podejście
podkreśla związek społeczności z terytorium, jest jednak także teoria społeczności bezlokalnych, o określonych wąskich celach, pomiędzy które członkowie dzielą swój czas, a które są wynikiem postępującej specjalizacji w życiu społecznym.
Twórcy tego pojęcia posługują się terminem social network (jak widzieliśmy, tego
właśnie pojęcia używają w oryginalnej definicji również D. Boyd i N. Ellison –
przyp. A.A.)169. Łączność między członkami grup odbywa się za pomocą wszelkich
dostępnych w Internecie form komunikacji, od poczty elektronicznej, przez listy
dyskusyjne, serwisy społecznościowe, po wideokonferencje. Rozbudowane systemy wyszukiwawcze ułatwiają odnalezienie w wirtualnym świecie osób o podobnych zainteresowaniach lub cechach170.
W czym tkwi tak wielki sukces mediów społecznościowych, który obecnie obserwujemy? Zdaniem M. Myśliwca, wynika on z faktu, że media te są modelowym
166

167
168
169
170

Por. Ł. Kapralska, O komunikacyjnych i integracyjnych…, art. cyt., s. 267–269. W. Gogołek przywołuje tezę McLuhana, który przewidział efekt wzajemnego informacyjnego zbliżania się, określony
przezeń mianem implozji, zaś czas trwania tego zjawiska określił mianem Wielkiego Niepokoju.
Obecnie, zdaniem Gogołka, wydaje się, że proces implozji osiągnął umowny punkt krytyczny i rozpoczął się czas eksplozji wirtualnego świata, polegający na wzajemnym oddalaniu się poszczególnych niewielkich grup, których uczestnicy są sobie bliscy intelektualnie, biznesowo czy naukowo.
Dzięki Internetowi pozostają w stałym informacyjnym kontakcie. Por. W. Gogołek, Komunikacja
sieciowa…, dz. cyt., s. 111.
Por. Ł. Kapralska, O komunikacyjnych i integracyjnych…, art. cyt., s. 264.
Por. G. La Rocca, From the Alphabet…, art. cyt.
Por. Ł. Kapralska, O komunikacyjnych i integracyjnych…, art. cyt., s. 265.
Por. W. Gogołek, Komunikacja sieciowa…, dz. cyt., s. 159.
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przedstawieniem koncepcji Web 2.0, gdzie „człowiek tworzy swoją, mocno spersonalizowaną część Internetu, do której zaprasza znajomych lub osoby o podobnych zainteresowaniach. Tworzy sieć kontaktów, korzysta z aplikacji, które są mu
prezentowane przez portal, wyszukuje informacje, ogląda filmy i zdjęcia, słucha
muzyki, wysyła wiadomości, gra itp. Tak więc wiele z tych potrzeb, które wcześniej
realizował przy pomocy różnych narzędzi komunikacyjnych teraz realizuje za pomocą jednego portalu”171. O Facebooku mówi się, że jest „sieciowym systemem
operacyjnym” – jakby centralnym terminalem naszej sieciowej aktywności, gdzie
krzyżują się rozmaite formy naszej obecności w Sieci; skomplikowanym sieciowym
środowiskiem, organizującym i remediującym rozmaite tryby, praktyki i aktywności swoich użytkowników172.
Znaczna część użytkowników serwisów społecznościowych szuka na nich rozrywki i zabawy (35%), jeszcze bardziej częstym powodem ich przynależności jest
również chęć poznania nowych ludzi (65%). Niektórzy deklarują, że wchodzą na
portale społecznościowe z nudy (15%) oraz po to, by dzielić się z innymi swoimi
przemyśleniami (14%). Zatem wśród funkcji pełnionych przez serwisy społecznościowe na pierwszy plan wysuwają się trzy: ludyczna, komunikacyjna i integracyjna. Serwis może jednak również pełnić funkcje psychologiczne, ekonomiczne,
społeczne173. Na portalach społecznościowych jednostka może realizować swe
potrzeby afiliacyjne, potrzebę szacunku (prestiżu), komunikacja zapośredniczona
komputerowo pomaga im także wyzbyć się nieśmiałości174.
Jednak serwisy społecznościowe to nie tylko miejsca spotkań i rozmów prywatnych użytkowników – potencjał, który w nich tkwi, jest wykorzystywany przez
marketingowców do budowania świadomości marki i zdobywania rzeszy jej zwolenników175. Serwisy społecznościowe są również coraz częściej pewnego rodzaju
targami pracy, przy czym chodzi tu zarówno o punkt widzenia pracodawców, jak
i pracowników. W Stanach Zjednoczonych ok. 80% firm zaczyna wykorzystywać
media społecznościowe w procesie rekrutacji176, jednak liderami światowymi pod
171
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M. Myśliwiec, Portale społecznościowe. Czy są miejscem występowania zjawisk społecznych,
w: J. Mucha (red.), Nie tylko Internet. Nowe media, przyroda i „technologie społeczne” a praktyki
kulturowe, Kraków 2010, s. 140.
Por. A. Nacher, Web 2.0 – między wikinomią a kontrkulturą – przypadek Facebooka, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia de Cultura I” 2010, vol. 88, s. 7–19.
Por. Ł. Kapralska, O komunikacyjnych i integracyjnych…, art. cyt., s. 270.
Por. M. Myśliwiec, Portale społecznościowe…, art. cyt., s. 140–141.
Więcej na ten temat zob. M. Wilcock, Guide to International Online Strategies for Social Networking
Sites, Divisadero 2012, dokument elektroniczny, [online] http://www.divisadero.eu/paper_sns.pdf
(dostęp 26 kwietnia 2012 r.).
Por. Szukanie pracy przez media społecznościowe?, blog „Infopraca” z 5 października 2011 r.,
[online] http://weblog.infopraca.pl/2011/10/szukanie-pracy-przez-media-spolecznosciowe/ (dostęp
26 kwietnia 2012 r.).
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tym względem są Hindusi177. Jednak coraz częściej rekruterzy wszelkich nacji szukają wiedzy o potencjalnych pracownikach w Internecie178. Wykorzystują do tego
najczęściej tradycyjne wyszukiwarki (w 78% przypadków), ale po serwisy społecznościowe sięga w tym celu 63% rekruterów, 59% szuka informacji w serwisach,
umożliwiających wymianę zdjęć, 57% z profesjonalnych stron społecznościowych,
a 41% z mikroblogów179. Inne dane mówią że ok. 40% firm sprawdza profile potencjalnych pracowników w serwisach społecznościowych (tak wynika z sondażu
Eurocom Worldwide)180.
Media społecznościowe wykorzystywane są również coraz częściej przez kościoły i związki wyznaniowe do prowadzenia działalności ewangelizacyjnej181. Potencjał, tkwiący w mediach społecznościowych, dostrzegł m.in. papież Benedykt
XVI, który w orędziu na Światowy Dzień Środków Przekazu 2012 r. powiedział
m.in.: „Należy z zainteresowaniem rozważyć różne formy witryn, aplikacji i sieci
społecznościowych, które mogą pomóc współczesnemu człowiekowi w przeżywaniu chwil refleksji i autentycznych pytań, ale także znaleźć przestrzenie ciszy, okazje do modlitwy, medytacji lub dzielenia się Słowem Bożym. W zwięzłości krótkich
wiadomości, często nie dłuższych niż werset Biblii, można wyrazić głębokie myśli,
jeśli nikt nie zaniedbuje rozwoju swego życia wewnętrznego”182.
Media społecznościowe można uznać za emanację internetowej idei Real Time
Web, czyli postulatu „dziania się” i komunikacji w czasie rzeczywistym, przy ominięciu właściwych początkowo dla komunikacji internetowej asynchroniczności
informacji i przesuniętego w czasie obiegu informacji. Jednymi z najistotniejszych
177
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Por. W wykorzystaniu social media do rekrutacji przodują Hindusi, blog „Infopraca” z 2 maja
2011 r., [online] http://weblog.infopraca.pl/2011/05/w-wykorzystaniu-social-media-do-rekrutacjiprzoduja-hindusi/ (dostęp 26 kwietnia 2012 r.).
Por. K. Purdy, What Sites Future Employers Are Checking When Looking at You, „Lifehacker”
z 6 maja 2010 r., [online] http://lifehacker.com/5532404/what-sites-future-employers-are-checking-when-looking-at-you (dostęp 26 kwietnia 2012 r.).
Por. Z jakich źródeł korzystają rekruterzy sprawdzając kandydata w Internecie?, blog „Infopraca”
z 7 maja 2010 r., [online] http://weblog.infopraca.pl/2010/05/z-jakich-zrodel-korzystaja-rekruterzysprawdzajac-kandydata-w-internecie/ (dostęp 26 kwietnia 2012 r.).
Por. Informatycy tracą pracę przez swoje profile w mediach społecznościowych, „Wirtualne Media”
z 20 kwietnia 2012 r., [online] http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/informatycy-traca-praceprzez-swoje-profile-w-mediach-spolecznosciowych (dostęp 27 kwietnia 2012 r.).
Por. J. Bilikowska, Przekazują Ewangelię przez Facebooka, „Życie Warszawy” z 27 stycznia 2012 r.,
[online]
http://www.zw.com.pl/artykul/2,652668_Przekazuja-Ewangelie-przez-Facebooka.html
(dostęp 19 kwietnia 2012 r.).
Benedykt XVI, Milczenie i słowo drogą ewangelizacji. Orędzie Benedykta XVI wygłoszone podczas
Audiencji Ogólnej 24 stycznia 2012 r., „Ekai.pl” z 24 stycznia 2012 r., [online] http://ekai.pl/biblioteka/dokumenty/x1348/oredzie-benedykta-xvi-wygloszone-podczas-audiencji-ogolnej-stycznia-r/
(dostęp 19 kwietnia 2012 r.). Zob. także: T. Zasępa, New Technologies and New Relations – Support
of Culture, Respect, Dialogue and Friendship, w: T. Zasępa et al., Media, Man and Society in the
Process of Globalization, Verlag – Germany 2011, s. 24–25.
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zalet tego rozwiązania są: ciągła, bieżąca aktualizacja treści (live search), ponadto
szybkość nadawania informacji i sprawność jej przepływu. Z potencjału, jaki niesie ze sobą idea Real Time Web korzystają tzw. mikroblogi – łączące możliwości
natychmiastowej wymiany informacji z opcją przypisania ich do sieci społecznej.
Najbardziej znanym i rozpowszechnionym (a jednocześnie pierwszym) mikroblogiem jest amerykański Twitter, który, według własnego sloganu reklamowego,
„stale informuje Cię o tym, co ma znaczenie dla Ciebie dziś i pomaga odkryć to,
co może być dla Ciebie najważniejsze jutro”. Istotą serwisu jest społeczność i działanie w czasie rzeczywistym. Maksymalna długość komunikatu na Twitterze to zaledwie 140 znaków, a wpisy na nim mogą być aktualizowane bezpośrednio przez
telefon komórkowy, komunikator, czy inne przystosowane do tego urządzenie.
Wypowiedź na mikroblogu można ubogacić treściami multimedialnymi183.
Jednak idea Real Time Web sięga jeszcze dalej. W 2009 roku Philip Kaplan
zaproponował ideę pasywnego współdzielenia (ang. passive sharing) informacji
o zrobionych właśnie zakupach. Stworzona przezeń platforma blippy.com umożliwia połączenie karty kredytowej z portalami społecznościowymi, przez co informacje o wszystkich transakcjach finansowych użytkownika platformy automatycznie pojawiają się na wskazanych portalach społecznościowych184. Teoretycznie
więc możliwa jest sytuacja, w której najpierw wszystkie możliwe karty są łączone w jedną, a następnie wdrożony zostaje system monitorowania i publikowania
dziennych aktywności użytkownika. Jak pisze G. Młynarski: „Pasywny sharing dla
wybranych zdarzeń połączony z geolokalizacją i systemem ocen, czy rekomendacji
mógłby zrewolucjonizować rynek usług. Wyobraźmy sobie sytuację: wchodzę do
kina, dzięki zbiorczej karcie dokonuję zakupu biletu, zbieram punkty za lojalność
i pobieram napój z automatu. Oglądam film, wychodzę z kina, odpalam iPhona.
I teraz najważniejsze: zbiorcza aplikacja (połączona ze zbiorczą kartą) pyta mnie,
jak oceniam film; wprowadzam ocenę, aplikacja pyta, czy chcę współdzielić tę informację – klikam: tak, informacja z godziną, lokalizacją kina, oceną, etc. trafia na
183
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Por. J. Staszewska, Real Time Web 2.0…, art. cyt., s. 105–108. Ze względu na dwa elementy – dialogiczność i zdolność przyciągnięcia odbiorców wyróżnia się cztery typy moblogów, mających odmienne funkcje ze względu na rodzaj wywołanej interakcji. Funkcja pierwsza to przechowywanie
danych, druga – dzielenie się, trzecia to publikowanie, a czwarta – komunikowanie się. Jedynie
czwarty rodzaj moblogów to blog w pełni dialogiczny, pozwalający na komunikowanie się dużej
grupie zainteresowanych. Por. A. Maj, Dziennikarstwo społeczne jako nowy trend w kulturze, w:
K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman (red.), Internetowe gatunki dziennikarskie, Warszawa 2010, s. 125.
Por. G.M. Młynarski, Ścieżka cyfrowej plotki czyli krótka historia współdzielenia, „NoweMedia.org.
pl. PraWWWo wNET” z 4 sierpnia 2011, [online] http://www.nowemedia.org.pl/joomla/index.php/
wiadomosci/item/814-%C5%9Bcie%C5%BCka-cyfrowej-plotki (dostęp 4 lutego 2012 r.). Więcej
na temat portalu blippy.com zob.: M.G. Siegler, Want Everyone To See Your Credit Card Transactions? Of Course You Do. Meet Blippy, „Techcrunch.com” z 11 grudnia 2009 r., [online] http://
techcrunch.com/2009/12/11/blippy/ (dostęp 4 lutego 2012 r.).
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mój wall na Facebooku, Blipie i Twitterze; następnie wybieram znajomych, którym
chcę rekomendować film – wybrani dostają wiadomość na maila”185. Na podobnej
zasadzie działa społecznościowy GetGlue, pozwalający informować o oglądanych
przez nas filmach i programach oraz słuchanej muzyce (serwis ten daje również
możliwość oceniania słuchanych i oglądanych utworów)186. Na stronach internetowych powszechną praktyką jest umieszczanie bezpośrednich przycisków, umożliwiających „polubienie” danego artykułu lub materiału na Facebooku i innych
portalach społecznościowych (wyskakujące na wielu stronach okienko zawiera
bezpośrednie przyciski do ponad 300 takich serwisów, łącznie z niszowymi i niemal nieznanymi w Polsce)187. Dzięki internetowej technologii możemy być też np.
świadkami powstawania dzieł sztuki. Przykładowo, 12 września 2012 r. pisarka Silvia Hartmann rozpoczęła prace nad nową powieścią „Dragon Lords”. Ciekawostką jest tu fakt, że proces powstawania książki wszyscy zainteresowani mogą śledzić
„na żywo” poprzez Google Docs188.
Wraz z udostępnianiem i popularyzacją bezprzewodowych technologii odstępu do Internetu, rozwija się tzw. mobilny social networking. Bazuje on bardziej
na komunikacji, niż na udostępnianiu zasobów informacyjnych. Możliwości te
dostrzegli operatorzy telekomunikacyjni, którzy intensywnie rozwijają zastosowania mariażu Sieci z mobilnymi urządzeniami189. Ponadto umożliwia to zastosowanie tych technologii celem geolokalizacji użytkowników: przy pomocy urządzeń
mobilnych oraz serwisów geolokalizacyjnych (tzw. LBSN – location-based social
networks) „meldują się” oni w określonych miejscach, informując innych użytkowników serwisu o swej obecności. Umożliwia to tworzenie „wirtualnej mapy znajomych”. Takie możliwości oferuje choćby amerykański serwis Foursquare, którego założyciel, Denis Crowley, został w lipcu 2010 r. okrzyknięty „nowym królem
mediów społecznościowych” przez magazyn „Wired”. Inne serwisy z tej kategorii
to Gowalla, Yelp, Rummble czy – będący częścią imperium Facebooka – Facebook Places (choć w powszechnej opinii raczej nie zagraża on pozycji Foursquare’a). W Polsce są to dwa lokalne serwisy – Lokter i Popla, na razie jednak są
one określane jako „niszowe”. Zresztą, nad Wisłą ta usługa jeszcze nie do końca
się przyjęła. Sama idea geolokalizacji ma tyluż zwolenników, co przeciwników. Ci
ostatni podkreślają przede wszystkim zagrożenia dla naszej prywatności oraz fakt,
185
186
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G.M. Młynarski, Ścieżka cyfrowej plotki…, art. cyt..
Por. GetGlue FAQ (brak daty opubl.), http://getglue.com/faq (dostęp 7 lipca 2012 r.).
Rozwiązanie to udostępniane jest przez serwis www.addthis.com. Reklamuje się on jako „world’s
largest sharing platform”.
Por. A. Flood, Watch a novel being written ‘live’, „Guardian.co.uk” z 12 września 2012 r., [online]
http://www.guardian.co.uk/books/booksblog/2012/sep/12/novel-written-live (dostęp 13 września
2012 r.).
Por. W. Gogołek, Komunikacja sieciowa…, dz. cyt., s. 162–163.
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że wiedzę o tym, gdzie jesteśmy (i gdzie nas nie ma) mogą wykorzystać nie tylko
nasi znajomi, lecz również np. włamywacze. Z kolei zwolennicy tej usługi zachwycają się możliwościami spotykania z będącymi w pobliżu znajomymi, wspólnego
korzystania np. z taksówek w celu zmniejszenia kosztów etc. Geolokalizacja może
być też narzędziem marketingowym, stając się czymś na kształt rozbudowanego
programu lojalnościowego190.
To wszystko sprawia, że media społecznościowe coraz bardziej zyskują na znaczeniu. Są już nie tylko narzędziami komunikacji towarzyskiej: stają się opiniotwórcze. Celebryci i ministrowie komentują na nich aktualne wydarzenia i przekazują ważne informacje, które następnie są cytowane przez inne media191. Według
raportu Instytutu Monitorowania Mediów z czerwca 2012 r., „w rankingu dziesięciu najczęściej cytowanych mediów w Polsce znalazłyby się zarówno Facebook, jak
i Twitter, i to na piątej i szóstej pozycji. YouTube nie zmieściłby się w pierwszej dziesiątce, ale i tak pobiłby na głowę telewizję publiczną (TVP 1, TVP 2 i TVP Info),
Polsat i TVN”192. Nie jest to przy tym wynik jednorazowy, lecz stała tendencja193.
Oprócz pozytywnych stron mediów społecznościowych, mówi się również o potencjalnych niebezpieczeństwach i zagrożeniach, płynących z ich funkcjonowania.
Jeden z ojców Internetu, Tim Berners-Lee, oskarżył serwisy społecznościowe o to,
że prowadzą do izolowania informacji. Jego zdaniem, dochodzi do niego wówczas,
gdy „fragment informacji nie ma swojego URI194. Połączenia między danymi istnieją
w ramach jednego serwisu, więc im więcej danych wpisuje użytkownik, tym bardziej
jest od niego uzależniony. Sieć dzieli się na części, a ludzie przestają korzystać z uni190
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Por. Z. Domaszewicz, Obywatelu, zamelduj się, „Press” 2010, nr 11, s. 67–69; B. Ratuszniak, Facebook Places w Polsce to porażka. Nie rozumiemy geolokalizacji, „interaktywnie.com” z 9 września
2011 r., [online] http://interaktywnie.com/biznes/artykuly/social-media/facebook-places-w-polsceto-porazka-nie-rozumiemy-geolokalizacji-21410?page=1 (dostęp 19 kwietnia 2012 r.). W Polsce
w kwietniu 2012 r. z usług lokalizacyjnych w telefonach komórkowych korzystało ok. 12% użytkowników, jednak aż 57% deklarowało zainteresowanie nimi i korzystanie w przyszłości. Por. 12 proc.
polskich użytkowników komórek korzysta z usług lokalizacyjnych, chce 57 proc., „Wirtualne Media”
z 25 kwietnia 2012 r., [online] http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/12-proc-polskich-uzytkownikowkomorek-korzysta-z-uslug-lokalizacyjnych-chce-57-proc (dostęp 27 kwietnia 2012 r.).
Por. ele, K. Baranowska, Twitter przed telewizją, „Rzeczpospolita” z 3 sierpnia 2012 r., [online]
http://www.rp.pl/artykul/10,921607-Twitter-przed-telewizja.html (dostęp 16 sierpnia 2012 r.).
Por. ele, K. Baranowska, Facebook i Twitter w pierwszej dziesiątce, „Rzeczpospolita” z 2 sierpnia
2012 r., [online] http://www.rp.pl/artykul/17,921585-Facebook-i-Twitter-w-pierwszej-dziesiatce.
html (dostęp 16 sierpnia 2012 r.).
Por. tamże.
URI – ang. Uniform Resource Identifier to standard internetowy, który umożliwia łatwą identyfikację zasobów w Sieci. URI może zostać sklasyfikowane jako URL (ang. Uniform Resource Locator)
lub URN (ang. Uniform Resource Name). Por. Uniform Resource Identifier, „Wikipedia.pl” (aktualizacja 27 stycznia 2012 r.), [online] http://pl.wikipedia.org/wiki/Uniform_Resource_Identifier
(dostęp 18 kwietnia 2012 r.).
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wersalnego miejsca dla informacji”195. Z kolei na stronach Komisji Europejskiej
możemy przeczytać zalecenia ostrożnościowe dla osób, korzystających z serwisów
społecznościowych. „Potencjalne zagrożenia związane z obecnością w portalach
społecznościowych to przede wszystkim nielegalne wykorzystanie przez osoby trzecie, które mogą na przykład znaleźć sposób na kopiowanie czy gromadzenie profili
użytkowników, zbieranie informacji finansowych lub kopiowanie treści i wykorzystywanie ich do swoich celów (na przykład skopiowanie zdjęcia i zamieszczenie go na
innej stronie lub wykorzystanie go w celach komercyjnych). Nasze dane mogą też
paść ofiarą cyberprzestępców. Korzystając z portali społecznościowych, zwiększamy
swoją dostępność dla wszystkich, a tym samym ułatwiamy cyberprzestępcom znalezienie i wykorzystanie naszych danych. Zwiększając swoją widoczność w sieci, ryzykujemy to, że wgląd w nasze życie uzyskają ludzie, z którymi niekoniecznie mamy
ochotę się nim dzielić (szef, klient, sąsiad)”196 – przestrzegają autorzy strony.
2.2.2.3. Przyszłość mediów społecznościowych
Jaka będzie przyszłość mediów społecznościowych? Oczywiście, nie można przewidzieć wszystkich trendów w ich rozwoju ze stuprocentową pewnością. Opinii na
ten temat jest bardzo wiele (dla frazy „future of social networking” Google zwraca
ok. miliona rekordów), często stawiane hipotezy są też przeciwstawne. Można jednak wyróżnić kilka częściej powtarzających się prognoz.
Po pierwsze, należy zauważyć dwie, pozornie przeciwstawne tendencje. Z jednej
strony – kanibalizacja rynku mediów społecznościowych przez marki globalne, takie
jak Facebook czy YouTube. Coraz częstsze są opinie, że narodowe marki społecznościowe nie mają racji bytu – że młode pokolenie jest i chce być globalne: chce śledzić
profile słynnych sportowców czy gwiazd show-businessu, którzy mają profile na Facebooku, a nie na serwisach narodowych (tendencje te widać również w Polsce: upadek grono.net)197. Z drugiej jednak strony da się zauważyć rosnącą liczbę mini serwisów społecznościowych – niszowych, skupiających zwolenników konkretnej pasji czy
zagadnienia198. Czy jednak są one w stanie podjąć skuteczną walkę z potentatami?
195
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M. Maj, Ojciec Internetu…, art. cyt.
Czy z korzystaniem z portali społecznościowych wiąże się jakieś ryzyko?, „eYouGuide. Twoje prawa
online” (aktual. 20 października 2011 r.), [online] http://ec.europa.eu/information_society/eyouguide/fiches/5-ii-a/index_pl.htm (dostęp 19 kwietnia 2012 r.). Choć trzeba zauważyć, że użyte w przytoczonym tekście wyrażenie „portale społecznościowe” nie jest do końca właściwe. Zob. definicje
portalu w punkcie 2.2.3. nieniejszej monografii.
Por. A. Błaszczak, Polskie ofiary Facebooka :-(, „Rzeczpospolita” z 7 lipca 2012 r., [online] http://
www.rp.pl/artykul/706258,909623-Polskie-ofiary-Facebooka-----.html (dostęp 7 lipca 2012 r.).
Por. 2012, the year of Mini Social Network Sites, wpis na blogu „Pensophal2011” z 29 kwietnia
2012 r., [online] http://pensophal2011.wordpress.com/2012/04/29/2012-the-year-of-mini-socialnetwork-sites/ (dostęp 7 lipca 2012 r.).
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Pozornie nie, jednak często szczyt rynkowych sukcesów zwiastuje początek klęski
– im większa firma, tym trudniejsze zarządzanie, nadzór, precyzowanie zadań…199.
Stąd też, być może, małe, niszowe serwisy społecznościowe mają rację bytu. Widać to
również po rosnącej ilości platform, oferujących możliwość tworzenia w ich obrębie
małych, prywatnych sieci społecznościowych na własne potrzeby – zarówno przez
instytucje, samorządy, społeczności lokalne, jak i osoby prywatne. Przykładem takich
platform mogą być choćby Ning (www.ning.com), czy też BuddyPress, umożliwiający
stworzenie serwisu społecznościowego na bazie WordPressa200. Na jakość, nie na
ilość internetowych relacji stawia serwis Path, w którym liczba znajomych użytkownika jest ograniczona do 150, przy czym w ramach tej liczby może on zdefiniować
5 najlepszych przyjaciół, 15 dobrych przyjaciół oraz 50 bliskich przyjaciół i członków
rodziny201. Można spotkać się nawet z opiniami, że właśnie Path (i jemu podobne
serwisy), ze względu na swa minimalną inwazyjność, przy maksymalnej personalizacji, mobilności i skoncentrowaniu na użytkowniku i jego potrzebach (user-centric), są
przyszłością mediów społecznościowych202. Z drugiej jednak strony, zawsze istnieje
ryzyko, że rosnąca popularność niszowego serwisu spowoduje jego przejęcie przez
graczy globalnych, jak stało się to z serwisem Frid.ge203. W prognozach widać też
wyraźny brak zgodności co do przyszłości Facebooka i Google’a – można spotkać
obawy, że będą one wszechobecne i zdominują nie tylko Internet, ale także świat
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Por. Ł. Dec, Google’owi nie trzeba podstawiać nogi. Sam się wywróci, „Rzeczpospolita” z 6 lipca
2012 r., [online] http://www.ekonomia24.pl/artykul/775541,909089-Google-owi-nie-trzeba-podstawiac-nogi--Sam-sie-wywroci.html (dostęp 7 lipca 2012 r.).
Por. O BuddyPressie (brak daty opubl.), http://pl.buddypress.org/o-buddypressie/ (dostęp 7 lipca
2012 r.).
Por. Why can I only share with 150 people?, strony pomocy serwisu Path.com (aktualizacja 10 maja
2012 r.), [online] http://service.path.com/customer/portal/articles/257552-why-can-i-only-share-with-150-people- (dostęp 7 lipca 2012 r.).
Por. S. Parker, Path: The ‘Future’ of Social Networking, wpis na blogu „Socialmediatoday” z 11 stycznia 2012 r., [online] http://socialmediatoday.com/steph-parker/426845/path-future-social-networking (dostęp 7 lipca 2012 r.).
Frid.ge, umożliwiał użytkownikowi tworzenie małych, prywatnych, całkowicie od siebie niezależnych i zamkniętych dla osób niepowołanych grup społecznościowych. Nie cieszył się jednak
długo niezależnym bytem – został wykupiony przez Google’a, zaś jego rozwiązania zastosowano przy tworzeniu Google+ (kręgi użytkowników). Por. Fridge Creates Private Mini Social Networks for You and Your Friends, wpis na blogu „Lifehacker.com” z 9 czerwca 2011 r., [online]
http://lifehacker.com/5810236/fridge-creates-private-mini-social-networks-for-you-and-yourfriends (dostęp 7 lipca 2012 r.); C. Boulton, Google Buys Fridge to Make Google+ Circles Cooler,
„eWeek.com” z 22 lipca 2011 r., [online] http://www.eweek.com/c/a/Messaging-and-Collaboration/
Google-Buys-Fridge-to-Make-Google-Circles-Cooler-889457/ (dostęp 7 lipca 2012 r.); J. Kincaid,
g++: Google Acquires Privacy-Centric Social Network ‘Fridge’, wpis na blogu „Techcrunch.com”
z 21 lipca 2011 r., [online] http://techcrunch.com/2011/07/21/g-google-acquires-privacy-centricsocial-network-fridge/ (dostęp 7 lipca 2012 r.).
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realny204, można też spotkać się z przekonaniem, że choć następnych kilka lat będzie
z pewnością należeć do Facebooka, to jednak żaden monopol nie trwa wiecznie,
a zawsze znajdzie się miejsce dla małych, niszowych serwisów205. Co więcej, można
nawet spotkać się z przekonaniem, że Facebook w ciągu 5–8 lat po prostu zniknie206.
Mimo iż dynamika wzrostu liczby użytkowników mediów społecznościowych
nieco spada (nasycenie rynku), to jednak liczba ta stale rośnie. Zdaniem M. Szczepańskiej, dyrektora strategicznego agencji Socializer SA, można spodziewać się, że
wzrastała będzie rola serwisów umożliwiających dzielenie się zdjęciami i materiałami wizualnymi. W 2012 r. najbardziej dynamicznym serwisem okazał się Pinterest.com (wzrost o 4000% użytkowników)! Ponadto zdjęcia i wideo to najbardziej
angażujący typ treści w social media207. Być może już niedługo większość treści
w Internecie będzie przekazywana przy pomocy obrazów208. Ponadto – zdaniem
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Por. F. Manjoo, Is Facebook a Fad? What social networks will look like in five years, „Slate.
com” z 31 marca 2011 r., [online] http://www.slate.com/articles/technology/future_of_innovation/2011/03/is_facebook_a_fad.single.html (dostęp 7 lipca 2012 r.).
Por. M. Suster, Social Networking: The Future, wpis na blogu „Techcrunch.com” z 5 grudnia 2010 r.,
[online] http://techcrunch.com/2010/12/05/social-networking-future/ (dostęp 7 lipca 2012 r.).
Taką opinię wyraził w czerwcu 2012 r. Eric Jackson, założyciel Ironfire Capital, w wywiadzie telewizyjnym dla stacji CNBC. Jego zdaniem, istnieją trzy generacje firm internetowych: wielkie
portale (jak Yahoo!), serwisy społecznościowe (jak Facebook), zaś trzecią generację stanowią
firmy, zarabiające na platformach mobilnych. Zdaniem Jacksona, firma, która odniosła sukces
w jednej generacji, nie jest w stanie powtórzyć go w następnej. Por. C. Thompson, Facebook Will
Disappear in 5 to 8 Years: Analyst, „CNBC.com” z 4 czerwca 2012 r., [online] http://www.cnbc.
com/id/47674474/Facebook_Will_Disappear_in_5_to_8_Years_Analyst (dostęp 7 lipca 2012 r.).
Na polskim gruncie wyrazicielem podobnych przekonań jest E. Mistewicz, którego zdaniem Facebook pada ofiarą własnego sukcesu, poza tym technologicznie jest produktem z poprzedniej
epoki (a w cyberświecie epoki trwają znacznie krócej). Zdaniem Mistewicza, Facebook nie pasuje
do mobilnego świata, w którym w 2015 r. będzie 250 mln tabletów i miliard smartfonów. Ponadto
kierunek rozwoju nowych mediów idzie w stronę serwisów szybkich, prostych, intuicyjnych i wykorzystywanych na urządzeniach mobilnych. Facebook natomiast staje się coraz mniej przyjazny dla
użytkowników, przytłacza ilością zbędnych informacji i reklam. Na pewno też nie pomaga Facebookowi przyjęta przezeń polityka prywatności. Zdaniem Mistewicza, „Facebook zaczął przypominać duży hipermarket w godzinach szczytu, w którym jest co prawda wszystko i jest dużo ludzi,
ale z którego chce się jak najszybciej wyjść. Nie ma się tam ani wrażenia dobrego traktowania, ani
tym bardziej nie ma poczucia, że jest się kimś ważnym dla właścicieli. A serwis społecznościowy
oddalający się od społeczności, nie wsłuchujący się w opinie użytkowników, wcześniej czy później
skazuje się na porażkę”. E. Mistewicz, Koniec epoki Facebooka, „Forbes.pl” z 11 września 2012 r.
(aktualizacja: 12 września 2012 r.), [online] http://www.forbes.pl/artykuly/sekcje/oko-na-swiat/koniec-epoki-facebooka,29976,1 (dostęp 13 września 2012 r.).
Por. M. Szczepańska, Social Media 2013. kierunki rozwoju mediów społecznościowych w Polsce,
opubl. 15 kwietnia 2012 r., [online] http://www.slideshare.net/socialistka/social-media-2013przyszo-mediw-spoecznociowych-w-polsce (dostęp 7 lipca 2012 r.).
Por. J. Dziedziński, Facebook u wróżki, czyli media społecznościowe w 2012 roku, wpis na blogu
„PGS tech” z 17 stycznia 2012 r., [online] http://tech.pgs-soft.com/2012/01/17/facebook-u-wrozkiczyli-media-spolecznosciowe-w-roku-2012/ (dostęp 7 lipca 2012 r.).
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Szczepańskiej – wprowadzenie przez Facebooka funkcji osi czas (Timeline) jest
początkiem ery storytellingu – opowiadania własnej historii i podzielenia się wszystkimi aspektami życia209. Po trzecie, będziemy świadkami postępującej integracji
mediów społecznościowych ze światem offline – już teraz aplikacje, umożliwiające korzystanie z mediów społecznościowych zaczynają być instalowane fabrycznie
w niektórych modelach samochodów (nie wspominając o telefonach komórkowych)210. Zresztą, udział telefonów komórkowych i smartfonów w dostępie do
mediów społecznościowych wyraźnie i znacząco rośnie211. Za utrzymaniem tej
tendencji przemawia także rozwój mobilnego Internetu (sieci 3G, LTE). Ponadto
w Polsce może (choć nie musi) nastąpić w krótkim czasie intensywny wzrost zainteresowania usługami geolokalizacyjnymi (które – jak już wspomniano – nie cieszą
się dotąd zbyt dużą estymą wśród Polaków)212. Kolejnym możliwym kierunkiem
rozwoju jest wykorzystywanie mediów społecznościowych jako platformy do aranżacji i organizowania spotkań „twarzą w twarz” – gdy nastąpi już zjawisko przesytu technologią i pragnienia powrotu do bardziej tradycyjnych form kontaktu213.
Z kolei B. Feliszek przewiduje, że przyszłością mediów społecznościowych
może być komercjalizacja treści. Jego zdaniem, media społecznościowe pozostaną
nadal ważnym narzędziem w marketingu (platformą zarządzania reputacją oraz
narzędziem monitorowania opinii i zadowolenia klientów) – jednak spadać będzie
ilość treści, dostępnych online za darmo. Popyt na aktualne, profesjonalne i unikalne treści będzie zaspokajany w ramach płatnej prenumeraty214.
Często pojawiającym się motywem przewidywania przyszłości mediów społecznościowych jest wykorzystanie w nich technologii Web Semantic, umożliwiających dogłębną analizę powiązań między użytkownikami, identyfikację najbardziej
wpływowych użytkowników czy też wszechstronną i dogłębną analizę danych, zawartych we wpisach w serwisach społecznościowych215. To oznacza, że media spo209
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Zob. także obszerną publikację na ten temat: K. Lundby (ed.), Digital Storytelling, Mediatized Stories: Self-Representations in New Media, Peter Lang 2008.
Por. M. Szczepańska, Social Media 2013..., art. cyt.
Por. J. Dube, Why smartphones are the future of social networking, „Forbes” z 8 maja 2012 r., [online] http://www.forbes.com/sites/jondube/2012/05/08/why-smartphones-are-the-future-of-socialnetworking/ (dostęp 7 lipca 2012 r.).
Por. M. Szczepańska, Social Media 2013..., art. cyt.
Por. P. Luty, Dokąd zmierzają social media, „Forbes.pl” z 5 września 2012 r., [online] http://www.forbes.pl/artykuly/sekcje/techno/dokad-zmierzaja-social-media,29849,2 (dostęp 13 września 2012 r.).
Por. B. Feliszek, Przyszłość mediów społecznościowych, wpis na blogu „Kryzys online” z 30 maja
2011 r., [online] http://kryzysonline.blogspot.com/2011/05/przyszosc-mediow-spoecznosciowych.
html (dostęp 7 lipca 2012 r.).
Por. J. Breslin, S. Decker, The Future of Social Networks on the Internet. The Need for Semantics,
„IEEE Internet Computing” 2007, vol. 11, s. 86–90; G. Erétéo i in., Leveraging Social data with
Semantics, wystapienie podczas W3C Workshop on the Future of Social Networking, Barcelona,
15–16 stycznia 2009 r., [online] http://www.w3.org/2008/09/msnws/papers/ereteo_et_al_2008_le-
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łecznościowe stały się również nieprzebranym źródłem danych empirycznych dla
badań naukowych216. Przykładowo, aplikację, umożliwiającą semantyczną analizę
wpisów na Twitterze (z jednoczesnym natychmiastowym powiadamianiem, gdy tylko ukaże się na nim wpis, zawierający interesujące abonenta treści), skonstruowali
dwaj Japończycy, Makoto Okazaki i Yutaka Matsuo217. O tym, że takie aplikacje
mogą mieć bardzo poważne zastosowanie, przekonują badania trójki naukowców,
którzy w 2008 r. na podstawie analizy ponad 10 milionów wpisów na Twitterze
wykazali, że można z dużym prawdopodobieństwem (87,6%!) przewidzieć na tej
podstawie zmiany indeksu giełdowego (badacze wyszli z założenia, że wpisy na
Twitterze są wyrazicielami emocji, zaś emocje przekładają się na decyzje inwestycyjne)218. Wydaje się o tym świadczyć również kupno w czerwcu 2012 r. przez firmę
Oracle spółki Collective Intellect, specjalizującej się w wykorzystaniu nowoczesnych
technologii semantycznych do przetwarzania strumieni informacji publikowanych
przez użytkowników serwisów społecznościowych (m.in. rozwiązania te pozwalają
na śledzenie i analizowanie korespondencji prowadzonej w ramach serwisów takich jak Facebook). Innym przykładem badań, opartych na analizie treści wpisów
w serwisach społecznościowych, są badania A. Sadileka z University of Rochester, który wykorzystał informacje, umieszczone na Twitterze, do analizy rozprzestrzeniania się grypy219. Wyniki analizy mogą być wykorzystywane m.in. w celach
marketingowych i sprzedażowych, choć oczywiście rodzi to również pytania o inne
możliwe pola eksploatacji tych danych, np. przez wojsko czy służby specjalne220.
Przy tym należy pamiętać, że serwisy społecznościowe mogą być wykorzystywa-
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veraging.html (dostęp 7 lipca 2012 r.); Wyszukiwanie wpływowych jednostek w sieciach społecznych,
wpis na blogu „tssis@PUT” z 24 kwietnia 2012 r., [online] https://tsiss.wordpress.com/2012/04/24/
wyszukiwanie-wplywowych-jednostek-w-sieciach-spolecznych/ (dostęp 7 lipca 2012 r.).
Por. E. Kulczycki, Grypa na Twitterze i diagnozowanie chorób wenerycznych w oparciu o Facebooka,
blog „Warsztat badacza komunikacji” z 28 sierpnia 2012 r., [online] http://ekulczycki.pl/teoria_
komunikacji/grypa-na-twitterze-i-diagnozowanie-chorob-wenerycznych-w-oparciu-o-facebooka/
(dostęp 13 września 2012 r.).
Por. M. Okazaki, Y. Matsuo, Semantic Twitter: Analyzing Tweets for Real-Time Event Notification,
w: J.G. Breslin i in. (red.), Recent Trends and Developments in Social Software. International Conferences on Social Software, BlogTalk 2008, Cork, Ireland, March 3–4, 2008, and BlogTalk 2009, Jeju
Island, South Korea, September 15–16, 2009. Revised Selected Papers, Springer Berlin–Heildelberg–
New York 2010, s. 63–74.
Por. P. Zając, Czy Twitter może prognozować trendy na rynkach finansowych?, „Forbes” z 10 maja
2012 r., [online] http://www.forbes.pl/artykuly/sekcje/analizy-gpw/czy-twitter-moze-prognozowactrendy-na-rynkach-finansowych,26865,1 (dostęp 7 lipca 2012 r.).
Por. A. Sadilek, H. Kautz, V. Silentzio, Modeling Spread of Disease from Social Interactions, dokument
elektroniczny na stronach University of Rochester (brak daty opubl.), http://www.cs.rochester.edu/u/kautz/papers/Sadilek-Kautz-Silenzio_Modeling-Spread-of-Disease-from-Social-Interactions_
ICWSM-12.pdf (dostęp 13 września 2012 r.); E. Kulczycki, Grypa na Twitterze…, art. cyt.
Por. P. Waszczuk, Czy nowa platforma Oracle będzie w stanie analizować wiadomości użytkowników Facebooka?, „Computerworld” z 6 czerwca 2012 r., [online] http://www.computerworld.pl/
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ne przez te instytucje nie tylko jako źródło informacji, ale także jako narzędzie
wpływania na zbiorową świadomość. O tym, że nie są to obawy bezpodstawne,
wydaje się świadczyć informacja, podana przez rosyjski dziennik „Kommiersant”
pod koniec sierpnia 2012 r. Zdaniem tego medium, rosyjski wywiad zagraniczny
ogłosił trzy zamknięte przetargi na zbudowanie systemu manipulowania świadomością masową za pośrednictwem sieci społecznościowych. Etapem początkowym
ma być system „Dysput”, monitorujący serwisy społecznościowe i blogosferę. Ma
on badać procesy rozchodzenia się informacji w Internecie oraz czynniki, decydujące o popularności informacji. Drugi planowany etap to system „Monitor-3”, mający rozpracować metody stworzenia i kierowania wirtualną wspólnotą ekspertów.
Docelowy etap to system „Sztorm-12”, który będzie operował wrzucaniem do serwisów społęcznościowych informacji, pożądanych z punktu widzenia wywiadu221.
Temat zastosowania technologii Semantic Web w świecie mediów społecznościowych jest obecnie bardzo szeroko analizowany i zapewne kwestią czasu jest
powszechne zastosowanie tych technologii w social media222. Pojawiają się również
propozycje podjęcia prac, które umożliwiałyby stworzenie jednej, wirtualnej osobowości użytkownika – wspólnej dla wszystkich serwisów społecznościowych, będącej
wynikiem połączenia wszystkich rozproszonych informacji (wirtualnych śladów),
które użytkownik pozostawił po sobie w różnych serwisach społecznościowych223.
Rodzi się jednak pytanie o aspekt etyczny takiego przedsięwzięcia, o jego relację do
przywoływanego już prawa do zapomnienia, o płynące z takiego rozwiązania możliwości dogłębnej inwigilacji. To pokazuje również, że rację mają ci, którzy przewidują, że w przyszłości użytkownicy social media będą musieli rozwiązać trudną kwestię
ochrony swej prywatności (zwłaszcza w starciu z technikami semantycznymi analizy
zawartości mediów społecznościowych może ona być poważnie narażona)224.
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news/383218/Czy.nowa.platforma.Oracle.bedzie.w.stanie.analizowac.wiadomosci.uzytkownikow.
Facebooka.html (dostęp 7 lipca 2012 r.).
Por. Nowy front wojny. „Atak” Rosji na Europę Wsch.?, „Onet.pl” z 27 sierpnia 2012 r., [online] http://
wiadomosci.onet.pl/swiat/nowy-front-wojny-atak-rosji-na-europe-wsch,1,5228345,wiadomosc.
html (dostęp 13 września 2012 r.).
Więcej na ten temat zob. J.G. Breslin, A. Passant, D. Vrandečić, Social Semantic Web, w:
J. Domingue, D. Fensel, J.A. Hendler (red.), Handbook of Semantic Web Technologies, Springer
2011, s. 468–506; J.G. Breslin, A. Passant, S. Decker, The Social Semantic Web, Springer 2009.
Por. A. Tapiador, A. Fumero, J. Salvachua, Extended Identity for Social Netowrks, w: J.G. Breslin
i in. (red.), Recent Trends and Developments in Social Software. International Conferences on Social
Software, BlogTalk 2008, Cork, Ireland, March 3–4, 2008, and BlogTalk 2009, Jeju Island, South Korea, September 15–16, 2009. Revised Selected Papers, Springer Berlin–Heildelberg–New York 2010,
s. 162–168.
Por. H. Halpin, Ten Theses on the Future of Social Networking, wystapienie podczas W3C Workshop on the Future of Social Networking, Barcelona, 15–16 stycznia 2009 r., [online] http://www.
w3.org/2008/09/msnws/papers/w3csocnet-theses.html (dostęp 7 lipca 2012 r.): M. Suster, Social
Networking…, art. cyt.
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Przyszłością i wyjściem, umożliwiającym ochronę prywatności, może być tworzenie zdecentralizowanych sieci społecznych (w odróżnieniu od dotychczasowych
mediów społecznościowych, które są silnie scentralizowane, a firmy, będące właścicielami serwisów, mają wyłączną władzę kontroli danych swoich użytkowników.
Z niemożliwością graniczy przeniesienie wszystkich swoich danych, zdjęć, dialogów
z innymi użytkownikami na inną platformę. Zniechęca to również do korzystania
z kilku serwisów równolegle. Propozycja sieci zdecentralizowanych, jaką przedstawił
w 2009 r. Tim Berners-Lee wraz ze współpracownikami, zakłada przetrzymywanie
danych przez użytkownika na zaufanym serwerze lub komputerze lokalnym (gdzie
to użytkownik byłby właścicielem wszystkich danych i to on decydowałby, komu, pod
jakimi warunkami i w jakim stopniu te dane udostępnia). Zdecentralizowane sieci
społeczne, zdaniem autorów projektu, mają potencjał, aby stworzyć lepsze środowisko, w którym użytkownicy będą mieli większą kontrolę nad zachowaniem swojego
prawa do prywatności i własności oraz upowszechniania informacji o sobie225.

2.2.3. Blogi i dziennikarstwo obywatelskie: nowe formy dziennikarstwa
Wyróżnia się 4 kategorie podmiotów, uprawiających dziennikarstwo w Internecie:
profesjonalno-instytucjonalne (redagowane przez zawodowe zespoły dziennikarskie), profesjonalno-indywidualne (niezależne autorytety dziennikarskie ze swoimi stronami), nieprofesjonalno-instytucjonalne (agencje rządowe, samorządy,
partie polityczne, organizacje226) oraz nieprofesjonalno-indywidualne (blogerzy,
dyskutanci na forach etc.)227. Furorę w ostatnich latach robi określenie „dziennikarstwo obywatelskie”, rozumiane jako „rodzaj publicystyki uprawianej przez
amatorów w interesie społecznym”228. Inne definicje określają dziennikarstwo
obywatelskie jako „czynny udział obywateli w procesie zbierania, relacjonowania,
analizowania i dystrybuowania newsów i informacji”229, podkreślając, że „przesuwa [ono] odpowiedzialność za zbieranie organizowanie i przetwarzanie danych
225
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Por. T. Berners-Lee i in., Decentralization: The Future of Online Social Networking, wystapienie
podczas W3C Workshop on the Future of Social Networking, Barcelona, 15–16 stycznia 2009 r.,
[online] http://www.w3.org/2008/09/msnws/papers/decentralization.pdf (dostęp 7 lipca 2012 r.).
O organizacjach pozarządowych jako podmiotach dziennikarstwa obywatelskiego zob. obszerne
opracowanie: N. Fenton, NGOS, New Media and the Mainstream News: News from Everythere,
w: N. Fenton (red.), New Media, Old News: Journalism and Democracy in the Digital Age, SAGE
Publications 2009, s. 153–167.
Por. J. Jastrzębski, Chaos, baza danych i internetowe gatunki dziennikarskie, w: K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman (red.), Internetowe gatunki dziennikarskie, Warszawa 2010, s. 31.
Por. Dziennikarstwo obywatelskie w Internecie, „gemiusAudience” z 4 czerwca 2008 r., [online]
http://www.audience.gemius.pl/pages/display/dziennikarstwo (dostęp 30 marca 2012 r.).
M. Szpunar, Dziennikarstwo obywatelskie w dobie Internetu, w: K. Grysa (red.), Rola informatyki
w naukach ekonomicznych i społecznych, Kielce 2008, s. 142.
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z dziennikarzy i ich przełożonych na zwykłych obywateli, którzy sami decydują
o tym, czy warto opublikować dany materiał”230.
Wymienione wyżej podmioty, mogą uprawiać wszystkie rodzaje dziennikarstwa
online. Mogą pisać różnego rodzaju teksty, zamieszczać zdjęcia (pojedyncze bądź
całe galerie). Mogą zamieszczać treści graficzne, audio lub wideo, a także sięgać
po formy interakcyjne. Dziennikarze obywatelscy mogą prowadzić strony uczestniczącej publiczności (np. blogi, serwisy lokalnych wiadomości), strony internetowe
zawierające niezależne informacje (np. konsumenckie), w pełni rozwinięte strony informacji dziennikarstwa uczestniczącego, strony mediów współpracujących
i wspierających, listy mailingowe, newslettery, osobiste strony wideo lub radiowe231. Często jednak w mediach, które korzystają z pracy dziennikarzy obywatelskich, ich teksty przed publikacją są poprawiane i redagowane przez dziennikarzy
profesjonalnych, czuwających nad profesjonalnym poziomem swych serwisów232.
Portal internetowy określany jest jako „serwer sieci komputerowej WWW
(World Wide Web) posiadający wszechstronnie rozbudowane zasoby (bazy) informacyjne oraz pozwalające na kierowanie użytkowników do tych wyspecjalizowanych serwerów, które taką wybraną tematyką się zajmują”233. Portale dzielą się na
horyzontalne (zajmują się szerokim zakresem tematycznym i udostępniają usługi
dodatkowe) oraz wertykalne (wyspecjalizowane). Wraz z pojawianiem się w Internecie nowych rozwiązań, portale starają się uwzględniać je w swojej ofercie234.
Szczególną postacią internetowej komunikacji jest blog, chętnie wykorzystywany przez dziennikarzy obywatelskich.
Istnieje wiele definicji bloga. Na przestrzeni lat ulegała ona zmianie – pierwsze
definicje bloga pojawiły się już w latach 90. XX w. (definicja J. Bargera z 1997 r.
mówiła o blogach jako o zbiorach opisanych linków do stron, dotyczących jakiegoś
konkretnego tematu)235. Początkowo uważano go również za prowadzony online
pamiętnik – odpowiednik tradycyjnego pamiętnika, pisanego „do szuflady”. Z czasem wpisy zaczęły być porządkowane i szeregowane w różne kategorie. Obecnie
blog to zdecydowanie więcej niż pamiętnik – to medium coraz szerzej wykorzy230
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Tamże.
Por. J. Jastrzębski, Chaos, baza danych…, art. cyt., s. 31.
Przykładem może być polski serwis Wiadomości24. Nieco inny model, opierający się na współpracy dziennikarzy profesjonalnych i obywatelskich, przyjął wydawca lokalnych serwisów MM – Moje
Miasto. Por. M. Wyszyńska, Obywatel MM, „Press” 2010, nr 2, s. 45–47. Zob. także: M. Łosiewicz,
Dziennikarz obywatelski – czyli kto?, w: A. Ogonowska (red.), Oblicza nowych mediów, Kraków
2011, s. 124–137.
W. Wagner, Portale internetowe jako medium informacji turystycznej, w: A. Łapińska, E. Wędrowska
(red.), Informacja w społeczeństwie XXI wieku, Olsztyn 2004, s. 176.
Por. tamże, s. 177.
Por. Ch.R. Hoffman, Cohesive Profiling. Meaning and Interaction in Personal Weblogs, Amsterdam–
Philadelphia 2012, s. 13–14.

2.2. Zmieniające się oblicze mediów i dziennikarstwa: nowe media, Web 2.0, social media...

129

stywane przez public relations, biznes, politykę236. „Blogi stają się ważną formą
komunikacji internetowej, wykraczając poza pierwotną funkcję pamiętnika i zdobywając coraz większe znaczenie w takich sferach jak polityka, marketing, public
relations czy dziennikarstwo. Jest to już nie tylko sposób autoekspresji twórców,
ale także specyficzne medium charakteryzujące się wielkim rozdrobnieniem po
stronie nadawców, którzy kierują swój przekaz zazwyczaj do wąskich grup odbiorców. Zdarza się, że pojedyncze blogi zdobywają dużą popularność i znaczenie.
Niemniej jednak równie ważne i ciekawe są zjawiska będące efektem wzajemnych
oddziaływań większej liczby blogów, jak na przykład epidemie informacji i plotek
czy mobilizacja do działań zbiorowych”237.
Blogi tworzą tzw. blogosferę (jedna z jej definicji mówi, że jest ona „wirtualnym
wszechświatem, który zawiera wszystkie blogi”)238. Blogosfera notuje stały, bardzo
dynamiczny wzrost: dane z roku 2008 mówią, że co sekundę powstają średnio dwa
nowe blogi i dokonywanych jest 18,6 wpisu na blogach już istniejących239.
Jednak rozwój blogosfery to nie tylko stale i dynamicznie rosnąca liczba blogów – to także nowe ich rodzaje i możliwości ich zastosowania. Obok blogów
klasycznych mamy fotoblogi (złożone ze zdjęć), videoblogi (vlogi), mikroblogi redagowane z użyciem telefonu komórkowego (moblogi). Ze względu na cel wykorzystania mówimy o blogach prywatnych, korporacyjnych, blogach polityków lub
celebrytów, blogach naukowych, blogach prowadzonych przez dziennikarzy czy też
blogach partnerskich (gdzie firma lub osoba zgadza się promować na prywatnym
blogu określoną markę, pobierając za to wynagrodzenie – przy czym w etyce blogosfery wymaga się, by fakt ten był jawny; nieprzyznanie się do faktu wynagrodzenia jest odbierane jako nieetyczne i piętnowane, a osoba dopuszczająca się takiego
zachowania ryzykuje utratę autorytetu wśród blogerów i czytelników); nie zmienia
to faktu, że dla korporacji blogi stały się dziś jednym z normalnych narzędzi gry
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Por. M. Koszembar-Wiklik, Blogi – indywidualna ekspresja, światowe forum, kreowanie marek?, w:
J. Mucha (red.), Nie tylko Internet. Nowe media, przyroda i „technologie społeczne” a praktyki kulturowe, Kraków 2010, s. 130–131. O wykorzystaniu blogów w polityce zob. m.in. A. Turska-Kawa,
Blogi jako forma dyskurs politycznego, w: M. Kolczyński, S. Michalczyk, M. Mazur (red.), Mediatyzacja kampanii politycznych, Katowice 2009, s. 252–264; P. Kołodziejczyk, Blog jako instrument
komunikowania politycznego, czyli raport z sejmowej blogosfery, w: M. Kolczyński, S. Michalczyk,
M. Mazur (red.), Mediatyzacja…, dz. cyt., s. 265–284.
J.M. Zając, K. Rakocy, Blogi i blogosfera z perspektywy sieci społecznych, „Studia Medioznawcze”
2007, nr 3(30), s. 79.
N. Agarwal, Huan Liu, Modeling and Data Mining in Blogosphere, Morgan&Claypool 2009, s. 1.
Por. tamże. Więcej na temat rozwoju i wzrostu blogosfery (zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych)
zob. A. Barlow, The Rise of the Blogosphere, Praeger Publishers 2007.
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rynkowej240. Blog może być także miejscem popularyzacji nauki i narzędziem szeroko pojętej komunikacji naukowej241.
Ciekawą próbę stworzenia całościowej definicji bloga, która ujmowałaby
wszystkie aspekty tego zjawiska, podejmuje A. Knysak pisząc iż „w literaturze spotyka się dwa stanowiska w sposobie definiowania blogów. Część badaczy uznaje je
za sieciowe alter ego tradycyjnych pamiętników prowadzonych do szuflady (ujęcie
wąskie) określając blogi jako publikowany w Internecie dziennik, zawierający zwykle mieszankę osobistych poglądów autora na określone tematy oraz odnośników
do innych stron lub blogów. Inni sugerują ich analizę w kontekście strony internetowej, która służy autorowi (autorom) do prezentacji treści o różnej tematyce
(ujęcie szerokie). Zaprzeczają oni, jakoby blog miał być jedynie pamiętnikiem
prowadzonym w Sieci na rzecz stwierdzenia, że jest to sposób prezentacji treści na
stronie WWW. Warto pamiętać zatem, że blog nie jest jak się go najczęściej klasyfikuje, elektronicznym dziennikiem albo lepiej: nie jest wyłącznie nim”242.
Dla blogów charakterystyczne jest wielkie rozdrobnienie i niejednorodność, co
w jakiś sposób jest odbiciem struktury i natury Internetu. Wprawdzie duzi nadawcy
(zwłaszcza ogromne portale) odgrywają najważniejszą rolę, jednak nawet niszowy
blog może zdobyć sobie wysoką pozycję w internetowym światku – choćby był prowadzony przez osobę o znikomych umiejętnościach informatycznych, gdyż nie są
one wcale do prowadzenia bloga wymagane. Trzeba wszakże pamiętać, że zdecydowana większość blogów ma zasięg bardzo ograniczony i nawet najbardziej popularne blogi mają mniej odbiorców niż tradycyjne media. Mimo to owa rozdrobniona
struktura, jaką jest blogosfera, wywiera wpływ na opinię publiczną, biznes i politykę. Kluczem jest wzajemne oddziaływanie i wzmacnianie procesów, które zachodzą
w strukturze sieciowej. Prowadzi to bezpośrednio do intensyfikacji przekazu informacji, które masowo rozprzestrzeniają się w blogosferze i szybko przedostają się do
innych mediów (internetowych i tradycyjnych). Zatem blogi jawią się jako ważne
medium dyfuzji informacji. Badacze porównują model rozpowszechniania informacji w blogosferze do rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych243. Jednak owa „epi240
241
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Por. M. Koszembar-Wiklik, Blogi – indywidualna ekspresja…, art. cyt., s. 131. 137.
Por. E. Kulczycki, Blogi i serwisy naukowe. Komunikacja naukowa w kulturze konwergencji, referat
podczas III Międzynarodowej Konferencji Open Access w Polsce „Otwarta nauka i edukacja”,
13–14 kwietnia 2012, Bydgoszcz, Polska, [online] http://www.nowyebib.info/publikacje-ebib/36/
1018-emanuel-kulczycki-pl (dostęp 14 kwietnia 2012 r.).
A. Knysak, O blogach słów kilka; czyli o nowym kierunku badań pedagogicznych, „Integracje. Między
nauką a praktyką w edukacji” z 6 listopada 2006 r., [online], http://integracje.edu.pl/2006/11/wychowanie/o-blogach-sow-kilka-czyli-o-nowym-kierunku-badan-pedagogicznych/ (dostęp 27 stycznia
2011 r.). Więcej definicji blogów zob. A. Adamski, Blogi a dziennikarstwo obywatelskie, art. cyt.,
s. 107–109; Ch.R. Hoffman, Cohesive Profiling…, dz. cyt., s. 13–19.
Por. J.M. Zając, K. Rakocy, Blogi i blogosfera z perspektywy…, art. cyt., s. 80–81. Jednak trzeba również zauważyć, że najbardziej zagorzałymi czytelnikami blogów są ci, którzy sami je piszą. To może
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demia” informacji czy też tematów, o których dyskutuje blogosfera, ma swoje „ogniska zapalne”. Znaczna część blogerów powiela newsy, które najpierw pojawiają się
w najbardziej znaczących blogach. Badaczom udało się nawet, dzięki specjalnym algorytmom, stworzyć listę 100 najpełniej informujących blogów, które trzeba postrzegać jako najbardziej wpływowe ośrodki w blogosferze244. Z tego też względu można
mówić o widocznej presji i wpływie, jaką blogosfera wywiera na tradycyjne media245.
Blogi coraz częściej są wykorzystywane przez redakcje jako poszerzenie oferty
redakcyjnej dużej części mediów. Blog staje się także formą politycznej kreacji,
nierzadko przyczyniając się do zaistnienia polityka w przestrzeniu publicznej246.
Blogosfera jest w stanie weryfikować fakty, stając się narzędziem kontroli społecznej oraz wywierać wpływ na rozchodzenie się informacji. Często dyktuje i wyprzedza
trendy (nieraz wręcz je zapoczątkowuje) i staje się źródłem i inspiracją dla innych mediów. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie sieciowy aspekt blogosfery – czyli połączenie
blogów i wzajemne ich oddziaływanie. Blogosfera jest odbiciem struktury systemu
społecznego, jaki tworzą blogi, a jej kształt wpływa bezpośrednio na zachodzące w tym
systemie procesy społeczne247. Blogosfera także daje możliwość konstruowania swej
tożsamości. Stwarza możliwość poczucia przynależności do wspólnoty, przy jednoczesnym zachowaniu swej indywidualności. Stopniowo ze zbioru indywidualnych blogowiczów zaczyna się wyłaniać wspólnota, oparta na podobieństwie zainteresowań, odczuć,
sytuacji życiowej czy wieku. Nierzadko blogowicze spotykają się w realnym świecie248.
Blogosfera pełni też coraz ważniejszą rolę w kontroli społecznej, wchodzi więc
w jedną z ról, którą „od zawsze” pełniły media. Blogerzy angażują się w weryfikację informacji. Dzięki kooperacji efekty ich działań bywają zaskakujące, a przy tym
istotne (np. w Polsce w 2007 r. właśnie blogosfera przyczyniła się do zdemaskowania
dziennikarki Elizy Michalik, przedstawiającej cudze teksty jako własne). Sami blogerzy kontrolują się wzajemnie i korygują zawartość swych blogów, co zwiększa wia-
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rodzić pytania, czy siła oddziaływania blogosfery nie ogranicza się przede wszystkim do pewnego
zamkniętego kręgu osób, zainteresowanych blogowaniem? Przy czym wątpliwość ta w mniejszym
stopniu dotyczy blogów polityków, celebrytów, blogów marketingowych – odnosi się raczej do blogerów – amatorów. Por. A. Karandikar, Generative Model to Construct Blog and Post Networks in
Blogosphere, ProQuest 2007, s. 13.
Por. A. Maj, Dziennikarstwo społeczne…, art. cyt., s. 125.
Por. A. Feldhof, Atomization Overcome? The Case of the European Blogosphere in Fostering More
European Democracy, GRIN Verlag 2009, s. 8.
Por. K. Kadaj-Kuca, Moda na blogowanie. Blog jako komentarz, element polityki redakcyjnej i narzędzie kreacji politycznej rzeczywistości, w: K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman, Internetowe gatunki
dziennikarskie, Warszawa 2010, s. 70–79. Obszerniej na ten temat zob. M. Keren, Blogosphere. The
New Political Arena, Lexington Books 2006.
Por. J.M. Zając, K. Rakocy, Blogi i blogosfera z perspektywy…, art. cyt., s. 81.
Por. M. Koszembar-Wiklik, Blogi – indywidualna ekspresja…, art. cyt., s. 132–133. Ciekawą inicjatywą w tym zakresie jest odbywający się corocznie od 2010 r. zjazd blogerów pod nazwą Blog Forum
Gdańk. Więcej informacji zob. na stronie http://www.blogforumgdansk.pl/.
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rygodność całego medium. Przypuszczenie, że któryś z blogerów postępuje nieuczciwie, budzi dyskusję i prowokuje do działań, mających na celu wyjaśnienie tego249.
Blogi pełnią także rolę forum publicznego. Zwłaszcza blogi znanych polityków stają się miejscem wyrażania i ścierania różnych opinii. Podobnie jest z blogami znanych
naukowców, dziennikarzy, literatów. Uważa się jednak, iż sieciowe masy są raczej zorientowane na kulturę konsumpcji. Procentowo niewielki odsetek blogerów jest rozpoznawalnych w blogosferze tylko na podstawie swego blogowania – za to dużą popularnością cieszą się blogi osób wykreowanych przez inne media250. Są jednak tacy,
którym ta sztuka się udała – przykładem na gruncie polskim może być znany bloger
Kominek czy też Piotr Waglowski lub blogerka Kataryna. Na pewno dużym atutem
bloga jest ekspercki poziom wpisów na nim – nawet, jeśli będzie to dziedzina niszowa.
Większa widoczność i popularność bloga przekłada się niekiedy na korzyści materialne jego autora, nie są to jednak przypadki zbyt częste251. Najczęściej blogerzy
zarabiają na reklamach i linkach sponsorowanych. Założenie bloga w celach ściśle
komercyjnych wymaga głębokiej analizy sytuacji, a pierwszym krokiem będzie znalezienie niszy na rynku, która do tego będzie miała odpowiedni potencjał biznesowy, by
przyciągnąć potencjalnych reklamodawców252. Jak już wspomniano, dość kontrowersyjne etycznie jest płacenie blogerom przez producentów za pisanie o konkretnych
produktach (bywa, że takie propozycje kończą się nagłośnieniem przez pozostałych
blogerów i w efekcie sytuacją kryzysową dla firmy i dla samego blogera). Oprócz tego
bloger może zarabiać poprzez udostępnianie przestrzeni na swym blogu reklamom
wyszukiwarek (np. Google AdSense) czy też dobrowolne datki od czytelników. Znane
i popularne blogi teoretycznie mogą zarabiać na gadżetach ze swym logo lub nazwą253.
Natomiast pośrednio wzrost popularności bloga może przełożyć się na wylansowanie jego autora jako eksperta w danej dziedzinie, co wiąże się z zainteresowaniem innych mediów lub propozycjami współpracy254. Tak więc blog byłby tu swoistym narzędziem autopromocji: osoba, dobrze orientująca się w danym temacie
i dzieląca się swoją wiedza na blogu, staje się znana jako ekspert w jakiejś dziedzinie
i zaczyna czerpać z tego określone (mniejsze lub większe) profity.
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Por. J.M. Zając, K. Rakocy, Blogi i blogosfera z perspektywy…, art. cyt., s. 83.
Por. M. Koszembar-Wiklik, Blogi – indywidualna ekspresja…, art. cyt., s. 134.
Więcej na ten temat zob.: M. Kosecki, Grosz do grosza, ale nie pierwszy milion – mity monetyzacji
blogów, w: A. Adamski, M. Laskowska (red.), Nowe media – możliwości i pułapki, Poznań–Opole
2011, s. 139–146.
Por. D. Rowse, Ch. Garret, ProBlogger: Secrets for Blogging Your Way to a Six-Figure Income, John
Wiley & Sons 2012, brak numerów stron.
Por. Więcej na temat tych i innych sposobów zarabiania na blogach zob. J.R. Rich, Start Your Own
Blogging Business: Generate Income from Advertisers, Subscribers, Merchandising and More, Entrepreneur Press 2010, s. 69–93.
Por. J.M. Zając, K. Rakocy, Blogi i blogosfera z perspektywy…, art. cyt., s. 87.
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Pytania pojawiają się jednak w momencie, gdy chcemy określić prawny status
bloga. Czy blog można traktować jako prasę w rozumieniu art. 7 polskiego prawa
prasowego? Co za tym idzie – czy bloger jest jednocześnie dziennikarzem? Czy
autor (wydawca?) bloga (na gruncie prawa polskiego) ma obowiązek zarejestrowania go w sądzie okręgowym jako dziennik lub czasopismo?255
W literaturze z zakresu prawa powszechny jest pogląd, że Internetu jako całości nie
można uznać za prasę. Wynika to z wielu czynników. Po pierwsze z faktu, że Internet
jako całość nie jest jednorodnym medium, jakim jest na przykład drukowana prasa czy
też analogowe radio i telewizja. Jak już wspomniano wcześniej, Internet jest raczej platformą komunikacyjną, siecią społeczną, metamedium. W ramach Internetu możliwa
jest zarówno komunikacja zbiorowa, jak i indywidualna – zaś Internet jako platforma
komunikacji ma cechy dotąd nieznane w komunikacji medialnej256. Nie budzi jednak
wątpliwości fakt, że informacje podawane za pomocą Internetu (z wyłączeniem komunikacji indywidualnej) są informacjami podawanymi do publicznej wiadomości257.
Kolejna kwestia, związana z wyżej omawianą, to pytanie, czy osobie, publikującej
w Internecie, można przyznać status dziennikarza?258 W świetle wyżej omówionych
poglądów wydaje się, że jeśli nie każda publikacja internetowa mieści się w kategorii
prasy w rozumieniu art. 7 prawa prasowego, również nie każda osoba, nie każda osoba publikująca coś w Internecie, będzie mogła nazywać się dziennikarzem. Z jednej
strony – jak zauważa R. Fischer – w większości krajów na świecie dziennikarstwo
jest profesją otwartą, w której jedynym kryterium umożliwiającym jej wykonywanie
jest umiejętność pisania. Z drugiej jednak strony z tym zawodem związane są pewne
oczekiwania społeczne związane z tym, że dziennikarz jest postrzegany jako osoba
zaufania publicznego259. Pojęcie zawodu zaufania publicznego jako takie nie ma legalnej definicji, natomiast w doktrynie zwraca się uwagę, że wyróżnikiem takiego zawodu jest m.in. jego quasi-misyjność, czyli zdystansowanie się od pogoni za zyskiem
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Autor obszernie omówił tę kwestię w kilku publikacjach. Zob. A. Adamski, Internet a polskie prawo
prasowe – stan obecny i propozycje zmian, „Kultura i Historia” 2010, nr 17, http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/; tenże, Strony internetowe a wymóg rejestracji prasy, „Państwo i Prawo” 2010,
nr 2, s. 30–43; tenże, Internet – medium, prasa czy środowisko komunikacyjne?, „Zeszyty Prawnicze
UKSW” 10.1, s. 247–264; tenże, Prawo prasowe a Internet. O prawnych pułapkach prowadzenia
stron internetowych, w: A. Ogonowska (red.), Oblicza nowych mediów, Kraków 2011, s. 257–267.
Por. A. Matlak, Postęp techniczny…, art. cyt., s. 196.
B. Fischer, Dziennikarstwo internetowe na tle przepisów prawa autorskiego i prasowego, „Zeszyty
Prasoznawcze” 2005(XLVIII), nr 3–4(183–184), s. 34.
Autor omawia obszernie to zagadnienie w: A. Adamski, Is there any difference between a blogger
and a journalist? The Polish experience in juxtaposition with Europe and the world, w: S. Magal,
D. Petranova, M. Solik (red.), Nove diskurzy medialnych studii – megatrendy a media, Trnava 2011,
s. 55–76; tenże, The Blog – Legal Aspects (U.S. and Polish Law), „Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae Ružomberok” 2012(XII), nr 1, s. 83–91.
Por. B. Fischer, Dziennikarstwo internetowe…, art. cyt., s. 33.
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i wykonywanie tegoż zawodu w celu zaspokojenia interesu publicznego, co w praktyce jest rozumiane jako służenie ogółowi260. Są to zawody, których wykonywanie
łączy się z dostępem do informacji dotyczących sfery życia osobistego innych ludzi.
Istotnym wyróżnikiem takich zawodów jest posiadanie samorządu, sprawującego
pieczę nad jego wykonywaniem. Wykonywanie takiego zawodu jest również związane z obowiązkiem zachowania w tajemnicy informacji osobistych oraz źródeł informacji, co jest tradycyjnie powiązane ze społecznie akceptowanym immunitetem261.
Bardzo rygorystyczne stanowisko w tym zakresie prezentuje A. Matlak, zdaniem
którego „nie ma absolutnie żadnych podstaw i racjonalnych przesłanek ku temu,
aby osobom wprowadzającym materiały do sieci Internetu i w ten sposób udostępniającym je zainteresowanym przyznawać status dziennikarza, mimo pojawiających
się niekiedy podobieństw w prowadzonej działalności. Nie powinno się zapominać
o tym, że w polskim systemie prawnym (…) dziennikarz jest w pewnym stopniu osobą zaufania publicznego i współuczestniczy w realizowaniu społecznych funkcji i zadań, jakie ma spełniać prasa w społeczeństwach demokratycznych. Konsekwencją
tej szczególnej roli dziennikarza są przyznawane mu przywileje (np. w zakresie dostępu do informacji) a także nakładane na niego obowiązki (np. w zakresie ochrony
źródeł informacji. Wykonywanie zawodu dziennikarza jest poza tym w większości
przypadków związane ze zdobyciem odpowiedniego wykształcenia i poddawane jest
nie tylko prawnej, ale i środowiskowej (deontologicznej) kontroli oraz ocenie”262.
B. Fischer zwraca uwagę, że za dziennikarza może być uznana tylko ta osoba,
która publikuje materiały prasowe, a w świetle art. 7 ust. 2 pkt 4 prawa prasowego,
materiałem prasowym jest każdy opublikowany lub przekazany do opublikowania
w prasie tekst albo obraz o charakterze informacyjnym, publicystycznym, dokumentalnym lub innym, niezależnie od środków przekazu, rodzaju, normy, przeznaczenia czy autorstwa. Zatem rygorom tym podlega także publikowanie w Internecie.
Wyłączone zatem z wykonywania funkcji dziennikarza będą publikacje „na zamówienie”, np. w ramach public relations czy reklamy263.
Z tymi problemami borykają się prawodawcy na całym świecie. Wydaje się jednak, że doktryna ewoluuje w stronę uznania za dziennikarza każdej osoby, która
260
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Więcej o definicji i pojęciu interesu publicznego zob. K. Chałubińska-Jentkiewicz, Media audiowizualne. Konflikt regulacyjny w dobie cyfryzacji, Warszawa 2011, s. 31–67.
Por. J. Sobczak, Czy istnieje potrzeba zmiany prawa prasowego?, w: M. Jeziński, A. Seklecka,
Ł. Wojtkowski (red.), Nowe media we współczesnym społeczeństwie, Toruń 2011, s. 52–53.
J. Barta, R. Markiewicz, A. Matlak, Postęp techniczny…, art. cyt., s. 199. Zdaniem B. Fischera,
wyłączenie osób publikujących w Internecie z kręgu dziennikarzy, praktycznie uniemożliwia egzekwowanie od nich norm etyki dziennikarskiej, jak również zachowywania art. 12 prawa prasowego,
który nakłada na dziennikarzy obowiązek dochowania szczególnej staranności i rzetelności przy
zbieraniu i wykorzystaniu materiałów prasowych. Por. B. Fischer, Dziennikarstwo internetowe…,
art. cyt., s. 39–40.
Por. tamże, s. 35.
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zbiera, selekcjonuje, redaguje i upowszechnia informacje, niezależnie od kanału
komunikacji, jakim się posługuje264. Można spotkać się również z propozycjami,
by w prawie prasowym stworzyć osobna kategorię „prasy elektronicznej” lub by
włączenie bloga do kategorii prasy i poddanie go przepisom prawa prasowego zależne było wyłącznie od decyzji jego właściciela265.
Inne pytania dotykają nie tyle kwestii prawnych, co samej istoty zawodu dziennikarskiego. Czy zawód dziennikarza w dotychczasowym rozumieniu przetrwa,
czy jest jeszcze potrzebny? Czy dziennikarzy nie zastąpią wyedukowani w materii
pisania i redagowania tekstów specjaliści z poszczególnych branż? Tylko – czy tak
rozumiane dziennikarstwo nie stanie się po prostu odmianą public relations?
Zdaniem Tomasza Wróblewskiego, obecnie redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej”, zawód dziennikarza będzie powoli przechodził do historii. „Jestem
przedstawicielem ostatniego pokolenia, które może nazywać się dziennikarzami”
– mówił Wróblewski podczas konferencji „Cyfrowa rewolucja – Internet ratuje
tradycyjne media?”, która odbyła się 23 lutego 2011 r. w Bibliotece Uniwersytetu
Warszawskiego266. Jednak pogląd Wróblewskiego spotkał się z silnymi kontrargumentami: w dyskusji podkreślano m.in., iż dziennikarze są potrzebni, by nagłośnić
problemy społeczeństwa i że „żaden dziennikarz obywatelski ani bloger nie będzie
w stanie przygotować tekstu tak, jak profesjonalni redaktorzy ani go obronić, gdy
będzie trzeba”267. Podobną opinię wyraża P. Opydo, którego zdaniem pojedynczy
blogerzy nie mogą stanowić konkurencji dla dziennikarzy, co uzasadnia następująco: „żeby blog zaczął stanowić konkurencję dla dziennikarstwa, to musi mieć dużo
treści o odpowiednio szerokim zakresie tematycznym. Dużo treści oznacza więcej
niż jednego prowadzącego. Potem, żeby utrzymać pewien poziom, potrzeba też
jakiegoś fotoedytora, a żeby zarabiać: ludzi od sprzedaży. Ktoś musi to ogarnąć,
więc wybiera się redaktora naczelnego a potem sprzedaje reklamy. Tylko że wtedy
nasz „blog” traci wszystko to, co różni blog od dziennikarstwa internetowego”268.
Można spotkać się także z opinia, że w przyszłości rola dziennikarza będzie
ewoluować w stronę „kuratora” – czyli kogoś, kto nie tylko potrafi wytworzyć profesjonalny kontent, ale również w jakiś sposób weryfikować, potwierdzać swoim
264
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Por. A. Adamski, Is there any difference…, art. cyt., s. 67–68.
Por. J. Kulesza, Ius Internet, dz. cyt., s. 212.
Por. M. Kozielski, Zdaniem Wróblewskiego nie będzie następnego pokolenia dziennikarzy, „Press.pl”
z 24 lutego 2011 r., [online] http://www.press.pl/newsy/prasa/pokaz/25342,Zdaniem-Wroblewskie
go-nie-bedzie-nastepnego-pokolenia-dziennikarzy (dostęp 7 marca 2012 r.). Podobnych opinii można spotkać w dyskusjach więcej, por. I. Janke, Stare przegra, „Rzeczpospolita” z 9 lutego
2012 r., [online] http://www.rp.pl/artykul/ 9157,809647–Media-i-dziennikarze-po-ACTA---Janke.
html?p=1 (dostęp 7 marca 2012 r.).
Por. M. Kozielski, Zdaniem Wróblewskiego..., art. cyt.
P. Opydo, Blogi nie są konkurencją dla dziennikarstwa, „Playr” z 22 czerwca 2011 r., [online] http://
www.playr.pl/2011/06/blogi-nie-sa-konkurencja-dla-dziennikarstwa/ (dostęp 7 marca 2012 r.).
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autorytetem mocne, wiarygodne i wartościowe zasoby. Będzie on tym, który filtruje informacje, weryfikuje je i tworzy z nich pakiety, które następnie są komercyjnie
udostępniane odbiorcom269.
Jak widzimy, dzięki Internetowi procesy komunikacji społecznej uległy znaczącemu przeformułowaniu. Do lamusa odeszła wizja komunikacji medialnej jako
transmisji, będącej monologiem wszechmocnego nadawcy do biernych i niemogących bezpośrednio odpowiedzieć odbiorców. W Internecie nie ma odbiorców –
są aktywni użytkownicy, którzy w takim samym stopniu konsumują proponowane
treści, jak i sami je wytwarzają, tworzą społeczności, komunikują się wielokanałowo. Ta nowa rzeczywistość domaga się jednak nowych ram opisu, a te ciągle się
tworzą, co jest o tyle trudniejsze, że rzeczywistość, którą próbują opisać, jest bardzo dynamiczna i stale podlega przemianom, dokonującym się w błyskawicznym
nieraz tempie.

2.3. Blaski i cienie Internetu i nowych mediów, czyli o konieczności
etycznej i aksjologicznej refleksji nad techniką
„Dobrodziejstwa to w Internecie wszystko to, co daje ludziom możliwość wyrażania siebie, ułatwia kooperację między nimi, budowanie wspólnot, bycie użytecznym
i twórczym; to satysfakcja z wnoszenia wkładu w jakieś dzieło, odnajdowanie czy
konstruowanie tożsamości, sensu, znaczeń, samorealizacja i pozyskiwanie nowych
zasobów, wiedzy i kompetencji, poczucie podmiotowości, świadczenie wsparcia.
Pisanie nawet niebyt mądrego bloga jest bardziej twórcze niż (…) przesiadywanie
przed telewizorem kilkanaście godzin na dobę”270 – pisze K. Krzysztofek. Niewątpliwie jest w tym stwierdzeniu duża doza racji. Jednak w opracowaniach naukowych (i nie tylko) można znaleźć również wiele ostrzeżeń przed Internetem i jego
siłą. Gdzie więc tkwi prawda?
Pewnie, jak zwykle, pośrodku. Internet to niewątpliwie wspaniały wynalazek,
niosący ogromne ułatwienia życia i szanse na nową jakość komunikacji. Ale choć
człowiekowi XXI w. wydaje się, że o Internecie wie wszystko lub prawie wszystko,
a Internet stał się wręcz integralną częścią naszego życia, to jednak czasami może
on być groźny – ale uznanie tego wymaga szczególnej pokory i odwagi271. Albowiem Internet, przy wszystkich swoich zaletach, nie jest wolny jest od wyzwań i potencjalnych zagrożeń. Rację ma M. Castells, gdy zauważa, że „pomimo wszech269
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Por. S. Maldonaldo, M. Wilcock, The Future of the Press. Industry Report, Divisadero 2012, s. 49–50,
[online] http://www.divisadero.es/thefutureofthepress_industryreport.pdf (dostęp 5 lipca 2012 r.).
Por. K. Krzysztofek, Web 2.0. „Morderca” czy dobroczyńca…, art. cyt., s. 372.
Por. K. Kwasik, Szybka jazda bez trzymanki…, art. cyt., s. 160.
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obecności Internetu, jego natura, język i ograniczenia nie zostały dobrze poznane,
może z wyjątkiem kwestii ściśle technicznych. Tempo zmian utrudnia uczonym
przeprowadzenie odpowiednio wielu badań empirycznych, które pozwoliłyby opisać oraz wyjaśnić działanie gospodarki i społeczeństwa opartego na Internecie”272.
Castells zauważa też, że z uwagi na niedobór rzetelnych badań naukowych często
rozumienie Internetu jest kształtowane przez plotkę i ideologię. Niekiedy przybiera to formę proroctw futurologicznych, które są oparte na uproszczonej ekstrapolacji korzyści społecznych, ofiarowanych nam przez naukę i technikę. Innym
razem sprawia z kolei wrażenie katastroficznych dystopii. Media nie są zdolne do
samodzielnej analizy trendów społecznych i miotają się w tej kwestii od skrajności
do skrajności273.
Z tego też względu Internet i nowe media muszą zostać poddane wnikliwej,
gruntownej i wieloaspektowej refleksji na gruncie aksjologii i etyki. Refleksja ta
będzie wpisana w obejmującą znacznie szerszy obszar refleksję nad etycznymi
wymiarami techniki i postępu. Przy czym pojęcie postępu jest pojęciem aksjologicznym lub normatywnym. Charakter deskryptywny będzie natomiast mieć pojęcie zmiany. Choć w filozofii oświeceniowej, światopoglądzie encyklopedystów
francuskich, pozytywistów XIX w. i marksistowskim materializmie historycznym
widoczna była wiara w to, że postępowi naukowo-technicznemu i społecznemu
towarzyszy postęp moralny, to jednak życie boleśnie zweryfikowało te założenia.
Realizacji wartości pragmatycznych nie musi bowiem towarzyszyć osiąganie wartości etycznych. Czasem jest wręcz odwrotnie: wartości pragmatyczne realizowane
są wbrew etyce. Natomiast człowiek może doskonalić się etycznie bez względu na
stan wiedzy i techniki274.

2.3.1. Technika – czy na pewno neutralna etycznie?
Filozofowie techniki dość często rozdarci byli między stanowiskami katastroficznymi a triumfalistycznymi, choć dominował raczej pogląd o aksjologicznej neutralności techniki275. Trzeba wszakże dokonywać tej refleksji oraz wartościowania
272
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M. Castells, Galaktyka Internetu..., dz. cyt., s. 13.
Tamże.
Por. K. Trzęsicki, O potrzebie etyki informatycznej, w: M. Sokołowski (red.), Oblicza Internetu. Architektura komunikacyjna Sieci, Elbląg 2007, s. 14.
Zwolennicy tezy o aksjologicznej neutralności techniki (m.in. P. Tillich, K. Jaspers, M. Scheler –
choć trudno jednoznacznie stwierdzić, kto jest jej autorem) stoją na stanowisku, że narzędzie samo
w sobie nie jest ani dobre, ani złe, zaś wykorzystanie techniki polega na używaniu narzędzi. Podejmowanie decyzji związanych z zastosowaniem techniki przybiera postać rozumowania instrumentalnego, gdzie podmiot podejmujący decyzję przypisuje środki do założonych wcześniej celów według kryteriów utylitarnych, zgodnych z posiadaną wiedzą fachową. Wybór ten jednak nie miałby
podlegać wartościowaniom o charakterze moralnym, ponieważ różne cele mogą być osiągane przy

138

2. Internet jako nowa forma komunikacji: szanse i niebezpieczeństwa

nauki i techniki w kontekście gwałtownego, często niekontrolowanego rozwoju
naukowo-technicznego, wraz ze wszystkimi potencjalnymi (nieraz na skalę globalną276) zagrożeniami, jakie on ze sobą niesie277. Albowiem technika jest dziś
podstawowym elementem napędowym cywilizacji. Współczesny człowiek – homo
technologicus – owładnięty jest niegasnącym, coraz większym pragnieniem innowacji, tworzenia rzeczy nowych278.
Rację ma M. Drożdż, pisząc, że „procesy konwergencji technologicznej mediów z jednej strony będą coraz bardziej ułatwiać procesy komunikacyjne, edukacyjne, informacyjne itp., ale z drugiej strony stawiają i będą stawiać człowieka wobec wielu pozytywnych i negatywnych wyzwań, które nie mogą pozostać obojętne
dla wielu dziedzin nauki. (…) Refleksja teoretyczna, a szczególnie antropologiczno-etyczna musi nadążać za dynamicznym postępem technologicznym i dynamicznym rozwojem współczesnych nauk przyrodniczych i technicznych, dostarczając
cywilizacji informacyjnej klarownych i uniwersalnych elementów wartościowania,
gdyż w przeciwnym razie postęp techniczny pozbawiony takiego fundamentu i ram
wartości może stać się zagrożeniem dla człowieka i cywilizacji”279. R. Spinello
proponuje, by funkcję ostatecznego regulatora cyberprzestrzeni pełniły wartości etyczne280 – warto rozciągnąć tę propozycję na całokształt kwestii związanych
z techniką i postępem.
I choć zwolennicy technicznego determinizmu281 na pewno będą protestować
przeciw takiemu stanowisku, to jednak jest to właściwa droga. Albowiem ambiwa-
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zastosowaniu tych samych środków i różne środki mogą prowadzić do tego samego celu. Pogląd
ten jednak napotyka na silną krytykę, gdyż podejmowanie decyzji jest działaniem ludzkim, a ludzkie działania z reguły traktowane są jako podlegające osądowi moralnemu. Ponadto można wykazać, że użycie pewnych narzędzi lub materiałów do pewnych celów jest zawsze złe z moralnego
punktu widzenia, choć technicznie jest wykonalne, albo że istnieją takie narzędzia, którym można
przypisać immanentne zło – wymienia się tu np. wyspecjalizowane rodzaje broni czy też wykorzystywanie mózgów lub organów zmysłowych zwierzęcych lub ludzkich jako części maszyn; wymienia się tu również pisanie wirusów komputerowych. Por. W.J. Bober, Powinność w świecie cyfrowym. Etyka komputerowa w świetle współczesnej filozofii moralnej, Warszawa 2008, s. 19–20, 31–32.
Ze względu na silne powiązanie między nauką a techniką, a także zasięg i zakres wykorzystania ich
rezultatów, wynikające skutki często nabierają charakteru globalnego – nawet, jeśli początkowo
są problemami tylko na skalę lokalną. Sprzęgają się jednak i przenikają z innymi, tworząc sieć
o charakterze globalnym. Por. M. Tryboń, I. Grabowska-Lepczak, M. Kwiatkowski, Bezpieczeństwo
człowieka w obliczu zagrożeń XXI wieku, „Zeszyty Naukowe SGSP” 2011, nr 41, s. 192.
Por. A. Kuzior, Internet jako narzędzie budowania świadomości dla zrównoważonego rozwoju, „Problemy Ekorozwoju” 2007, vol. 2, nr 2, s. 96.
Por. M. Tryboń, I. Grabowska-Lepczak, M. Kwiatkowski, Bezpieczeństwo człowieka…, art. cyt.,
s. 197–198.
M. Drożdż, Mediatyzacja życia…, art. cyt., s. 34–35.
Por. R.A. Spinello, Cyberethics. Morality and Law in Cyberspace, New York 2000, s. 45.
Zalicza się do nich m.in. O. Spenglera, L. Mumforda czy H. Schelsky’ego oraz J. Ellula. Determinizm techniczny stoi na stanowisku, że technika rządzi się swoimi prawami: ma charakter au-
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lencja skutków techniki nie jest wynikiem jej nadużycia, ale tkwi już w samej technice. Określone skutki techniki mogą występować w postaci skutków ubocznych
i odległych w czasie niezależnie od pierwotnej motywacji działającego. Z faktem
użyteczności techniki i tego, że może ona służyć pozytywnym celom, jest powiązane niebezpieczeństwo pojawienia się również następstw negatywnych. W samej
technice zakodowana jest określona celowość i zbiór możliwości jej praktycznych
zastosowań. Możliwości te są zarówno pozytywne, jak i negatywne – zatem i technika nie jest czymś neutralnym, lecz ambiwalentnym282. Już samo to powoduje, że
technika i nauka mieszczą się w polu rozstrzygnięć etycznych. Drugim poważnym
argumentem jest konieczność użycia wytworów techniki: jeśli posiadamy jakąś
zdolność (w tym określeniu będą mieścić się również możliwości techniczne), to
użycie lub nieużycie tej zdolności podlega jednakowej ocenie moralnej. Ponadto
nauka i technika wkraczają szeroko w porządek natury – już sam fakt tej ingerencji
stanowi ogromny moralny i etyczny problem. Podstawowe pytanie o pole etyczne,
związane z nauką i techniką to pytanie o odpowiedzialność nauki i techniki – albowiem to właśnie odpowiedzialność staje się jedną z głównych kategorii filozoficznych i moralnych283. Zatem w kontekście rozwoju technicznego doniosłej wagi
nabierają pytania: Czy wraz z postępem technicznym na świecie jest bezpieczniej,
umacnia się sprawiedliwość, pokój, wzajemny szacunek; czy bardziej szanowana
jest godność osoby ludzkiej i przestrzegane są prawa człowieka? Czy dzięki technice człowiek rzeczywiście staje się mądrzejszy, lepszy, bardziej odpowiedzialny
i dojrzały?284
Etyka odpowiedzialności w odniesieniu do nauki i techniki musi oznaczać zarówno odpowiedzialność typu ex post, jak i prewencyjną, czyli mieszczącą się w polu
możliwości działania. W odniesieniu do nauki i techniki etyka ta wiąże się z koniecznością uczestnictwa nauki i techniki w społecznym procesie wartościowania i oceny
ich rezultatów. Nauka i technika nie tworzą bowiem absolutnie zamkniętych systemów, które byłyby w stanie całkowicie (poznawczo, metodologicznie, moralnie)
siebie usprawiedliwić. Wymagają one nie tylko legitymizacji o charakterze poznawczym czy użytecznościowym, lecz także legitymizacji moralnej. Urzeczywistnienie
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tonomiczny i sama wyznacza swój rozwój, który nie może być sterowany przez człowieka. W myśl
tego poglądu to człowiek jest dodatkiem do techniki, a nie odwrotnie. Por. W.J. Bober, Powinność
w świecie…, dz. cyt., s. 33.
Jak zauważa M. Laskowska, „technologia najnowsza w ogromnej mierze udoskonala życie człowieka, lecz jednocześnie stwarza poważne zagrożenia. Każda dziedzina życia unowocześnia się,
lecz z drugiej strony prymitywizuje się, uwstecznia. (…) Zjawisko to bardzo mocno związane jest
ze światem wartości”. M. Laskowska, Wartości realne i wirtualne…, art. cyt., s. 23.
Por. A. Kiepas, Moralne wyzwania nauki i techniki, Katowice 1992, s. 22–29.
Por. M. Laskowska, Zagubiony umysł. Wpływ kultury medialnej na kulturę umysłową, w: K. Guzek,
M. Laskowska (red.), Człowiek w medialnym labiryncie, Warszawa 2011, s. 123.
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wymogów odpowiedzialności w dziedzinie nauki i techniki wymaga jednak uruchomienia nie tylko mechanizmów kontroli zewnętrznej nad tymi dziedzinami oraz
następstwami upowszechniania ich rezultatów. Konieczne są tu również mechanizmy wewnętrzne (samoregulujące)285. Ta aksjologiczna refleksja powinna dotykać
zwłaszcza mikroelektroniki, w który to obszar wlicza się również Internet. Zatem
również wobec niego powinny zostać zastosowane odpowiednie kryteria etyczne286.

2.3.2. Refleksja aksjologiczno-etyczno-moralna nad techniką i postępem
– propozycja Kościoła katolickiego
Przemyślaną, całościową i spójną wizję spojrzenia na media i Internet w szerszym
kontekście postępu technicznego oraz wyzwań, jakie ze sobą niesie, proponuje
Kościół katolicki. Jego spojrzenie na media ewoluowało – od początkowej nieufności do postawy, którą można by określić jako „optymistyczny realizm”287. Jest
ona zawarta przede wszystkim w oficjalnych wypowiedziach i dokumentach Kościoła na temat mediów oraz postępu technicznego288, a także w opracowaniach
z zakresu teologii środków społecznego przekazu i teologii kultury289.
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Por. A. Kiepas, Człowiek wobec dylematów filozofii techniki, Katowice 2000, s. 108–109.
Por. A. Kuzior, Internet jako narzędzie…, art. cyt., s. 96–97.
Historyczną ewolucję stosunku Kościoła do mediów prezentuje obszernie: K. Pokorna-Ignatowicz,
Kościół w świecie mediów. Historia – dokumenty – dylematy, Kraków 2002. Inne godne uwagi opracowania na temat stosunku Kościoła do Internetu, mediów i postępu technicznego to m.in.: K. Czuba, Katolickie podstawy etyki dziennikarskiej, Toruń 2007; S. Mordarski, Media w działaniu. Funkcjonowanie środków społecznego przekazu w świetle nauczania Kościoła, Sandomierz–Kraków 2007.
Co do oceny etycznej i aksjologicznej zjawiska postępu, trzeba wymienić przede wszystkim encykliki: „Populorum progressio” Pawła VI (1967), „Sollicitudo rei socialis” Jana Pawła II (1987), czy
też najbardziej współczesny i całościowy na ten temat: encyklikę „Caritas in veritate” Benedykta
XVI (2009). Najważniejsze dokumenty Kościoła o mediach w ogólności (po Soborze Watykańskim II) to: dekret Soboru Watykańskiego II „Inter mirifica” (1963), dokumenty Papieskiej Rady
ds. Środków Społecznego Przekazu (instrukcja duszpasterska „Communio et progressio” (1971),
instrukcja duszpasterska „Aetatis novae” (1992), „Etyka w reklamie” (1997), „Etyka w środkach
przekazu” (2000)); ponadto orędzia papieskie na Światowe Dni Środków Społecznego Przekazu
i wypowiedzi papieży, zwłaszcza list apostolski Jana Pawła II „Il rapido sviluppo” (2005). Co do
Internetu, na szczególną uwagę zasługują dwa dokumenty Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu: z 2002 r.: „Kościół a Internet” oraz „Etyka w Internecie”. Pełny wykaz dokumentów i oficjalnych wypowiedzi Kościoła w tej materii (do 2002 r.) zob. A. Lewek, Podstawy edukacji
medialnej i dziennikarskiej, Warszawa 2003, s. 64–192. Starsze dokumenty zob. J. Góral, K. Klauza
(red.), Kościół o środkach komunikowania myśli, Częstochowa 1997. Oprócz tego: M. Lis (oprac.),
Orędzia Papieskie na światowe Dni Komunikacji Społecznej 1967–2002, Częstochowa 2002; A. Lewek (oprac.), Media i dziennikarstwo w nauczaniu Jana Pawła II, Warszawa 2008.
Teologia kultury bada i promuje kulturę w aspekcie sposobu bytowania, życia właściwemu człowiekowi. Teologia mediów jest odpowiedzią wspólnoty Kościoła na przemiany, które dokonały się
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W nauczaniu Kościoła na temat postępu technicznego trzeba podkreślić jednoznaczne stanowisko, że postęp techniczny sam w sobie nie jest niczym złym.
W encyklice „Caritas in veritate” papież Benedykt XVI nazywa utopijnymi teorie głoszące, że postęp szkodzi ludzkości (nr 14), zaś samą technikę nazywa „faktem głęboko ludzkim, związanym z autonomią i wolnością człowieka”. To w niej
– jego zdaniem – „wyraża się i potwierdza panowanie ducha nad materią”; ponadto
„w technice, postrzeganej jako dzieło własnego geniuszu, człowiek uznaje samego
siebie i urzeczywistnia swoje człowieczeństwo” (CiV 69). Jednak mimo tych pozytywnych stwierdzeń, papież również przestrzega, że technika nie może się stać
ideologią samą w sobie. Musi mieć zawsze odniesienie do ducha, do wartości absolutnych, do prawdy, albowiem bez tego fundamentalnego osadzenia można uznać
za prawdę wszystko, co jest technicznie możliwe – a jest możliwe coraz więcej. Stanowczo podkreśla, że rozwój także podlega ocenie moralnej i że bez niej może stać
się potworem. Opłakane skutki czysto „technicznego”, zewnętrznego spojrzenia
na rozwój, bez odniesienia do zasady „miłość w prawdzie” zbieramy dziś w ekonomii, medycynie, biotechnologii, polityce i wielu innych dziedzinach życia. Nie
można rozwoju oderwać od człowieka, od formacji, od odpowiedzialności zarówno
przy podejmowaniu badań, jak i upowszechnianiu ich rezultatów oraz korzystaniu
z nich290. Można zatem, zdaniem Benedykta XVI, mówić o pewnej dwuznaczności
oblicza techniki291.

290

291

w świecie społecznej komunikacji w ostatniej ćwierci XX wieku. Zadania, które przed nią stoją,
można sformułować następująco: jak rozpoznać rzeczywistość i bogactwo środków społecznego
przekazu w perspektywie Bożego daru? Jak rozumieć – w horyzoncie transcendencji – kluczowe dla świata nowych mediów pojęcia „świata realnego” i „świata wirtualnego”? Jak rozjaśniać
Bożym światłem tę skomplikowaną dziedzinę, w której tak łatwo gubi się prawda o człowieku,
a jednocześnie niesie z sobą tyle fascynujących interpretacji człowieka i świata? Jak prowadzić
pogłębioną analizę sfery wartości w sieciowej komunikacji? Jak wykorzystać to narzędzie do budowania wspólnoty ludzkiej i wzmacniania społeczności Kościoła? Jak oceniać zjawiska takie jak demokratyzacja, globalizacja, pluralizm, niewątpliwy skutek wielorakiej działalności medialnej? Por.
H. Seweryniak, Teologie na „progu domu”, „Kultura – Media – Teologia” 2010, nr 1, s. 16 (online:
http://kmt.uksw.edu.pl/teologie-na-progu-domu-artykul – dostęp 24 maja 2012 r.).
Por. A. Adamski, Media narzędziem humanizacji w świetle 73. numeru encykliki Benedykta XVI „Caritas in veritate”, w: K. Guzek, M. Laskowska (red.), Człowiek w medialnym labiryncie, Warszawa
2011, s. 169.
Rozwijając tę myśl papież stwierdza, że choć technika powstała w wyniku twórczości ludzkiej jako
narzędzie wolności człowieka, może być też pojmowana jako element wolności absolutnej, która chce pominąć ograniczenia tkwiące w samych rzeczach. Gdyby w wyniku procesu globalizacji zastąpiono ideologię techniką, wówczas ona sama „stałaby się władzą ideologiczną, narażając
ludzkość na ryzyko zamknięcia się wewnątrz pewnego a priori, z którego nie mogłaby wyjść, aby
spotkać istnienie i prawdę. W takim przypadku poznanie, ocena sytuacji naszego życia i decyzje
nas wszystkich byłyby ograniczone przez technokratyczny horyzont kulturowy, którego częścią bylibyśmy pod względem strukturalnym, nie mając nigdy możliwości znalezienia sensu, który by nie
był naszym wytworem. Powyższa wizja sprawia, że dzisiaj mentalność technicystyczna staje się tak
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Jednak, choć technika uwalnia człowieka od fizycznych ograniczeń i poszerza
jego horyzont, to z kolei „wolność ludzka pozostaje sobą tylko wtedy, gdy na fascynację techniką odpowiada decyzjami będącymi wynikiem odpowiedzialności
moralnej” (nr 70). Oznacza to ni mniej, ni więcej, tylko postulat oparcia rozwoju
na fundamencie godności osoby ludzkiej, prawdy, piękna, dobra i wartości uniwersalnych oraz odniesienia do Boga; postulat prymatu ducha nad techniką, postulat
antropologicznej podstawy refleksji nad sensem i celami mediów (przy tym ujęciu
w zakres pojęcia „media” wchodziłby również Internet). Papież przeciwstawia się
jednoznacznie absolutyzmowi techniki, podkreślając konieczność wzniesienia się
ponad materialistyczną wizję ludzkich wydarzeń i nadania prymatu w refleksji nad
postępem wymiarowi duchowemu, etycznemu i aksjologicznemu (CiV 68–77).
Interesujący jest również obraz odniesienia teologii katolickiej do Internetu,
jaki wyłania się z lektury oficjalnych wypowiedzi Kościoła na ten temat. Ważne jest
stwierdzenie – deklaracja, że Kościół podchodzi do Internetu z realizmem i zaufaniem, widząc w nim pewne narzędzie, a nie cel sam w sobie292. W jego etycznej
ocenie kluczowe są osoba i wspólnota. Autorzy dokumentu dostrzegają olbrzymi pozytywny potencjał, tkwiący w Internecie: deklarują, że widzą w nim przede
wszystkim źródło korzyści, a nie problemów dla ludzkości (nr 6), a także zauważają, że może on „być środkiem do rozwiązywania problemów ludzkich, wspierania
integralnego rozwoju osoby, tworzenia świata rządzącego się sprawiedliwością,
pokojem i miłością” (nr 5). Ostrzegają jednak, że Internet może pomóc w realizacji tej wizji tylko wtedy, gdy będzie wykorzystywany w świetle zdrowych i jasnych
zasad etycznych, zwłaszcza cnoty solidarności (nr 5). Realistycznie zauważają przy
tym, że „rozpowszechnienie się Internetu podnosi także pewne kwestie etyczne
w sprawach takich jak prywatność, bezpieczeństwo i poufność danych, prawa autorskie i prawo do własności intelektualnej, pornografia, witryny nienawiści, rozpowszechnianie plotek i niszczenie czyjejś dobrej sławy pod pozorem przekazywania wiadomości, a także wiele innych” (nr 6).
W dokumencie znajdujemy istotne stwierdzenie, że dla aspektów etycznych Internetu ważne znaczenie ma jego podłoże technologiczne, zaś w rozwoju Internetu
ważną rolę odegrała idealistyczna wizja wolnej wymiany informacji i myśli. Paradoksalnie jednak, Internet może nie tylko łączyć ludzi, ale również ich dzielić: stawać się
narzędziem szerzenia nienawiści, podziałów czy wręcz areną wojny (nr 8–9). Wśród

292

mocna, że dochodzi do utożsamienia prawdy z tym, co możliwe do urzeczywistnienia. Ale kiedy
jedynym kryterium prawdy jest skuteczność i użyteczność, rozwój zostaje automatycznie zanegowany. Prawdziwy rozwój bowiem nie polega w pierwszym rzędzie na tym, żeby działać. Kluczem
do rozwoju jest umysł, który potrafi myśleć w kategoriach technicznych i pojąć w pełni ludzki sens
działania człowieka na tle sensu bytu osobowego postrzeganego całościowo” (CiV 70).
Por. Jan Paweł II, Internet: nowe forum głoszenia Ewangelii. Orędzie na Światowy Dzień Środków
Społecznego Przekazu 2002, nr 3.
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niektórych obszarów problematycznych Internetu zostały szerzej omówione kwestie
tzw. cyfrowej przepaści (nr 10), wymiaru kulturowego zachodzących przemian (zagrożeniem dominacji ze strony zlaicyzowanej kultury zachodniej – nr 11), wolności
wyrazu w Internecie (nr 12), informacyjnego natłoku, możliwych niebezpieczeństw
płynących dla ludzkiej psychiki z długotrwałego zanurzenia w wirtualnym świecie
(nr 13) oraz zagrożeń ze strony ideologii skrajnego libertarianizmu (nr 14). Ostatni
rozdział dokumentu zawiera zalecenia i wnioski pod adresem osób i instytucji odpowiedzialnych za kontrolę Internetu oraz regulacje prawne w tym zakresie.

2.3.3. Ciemne strony Internetu
Podejmując etyczno-aksjologiczną refleksję nad Internetem warto zauważyć, że
choć niesamowicie ułatwia on ludzkie życie, to niesie ze sobą pewne konsekwencje
w sferze umysłowości człowieka. Człowiek, mając do dyspozycji narzędzia, oferowane mu przez technikę, czuje się zwolniony z myślenia, może przejawiać brak
zaciekawienia światem i chęci do głębszych poszukiwań. Zachłyśnięcie się szeroko
dostępną kulturą masową sprawia, że tradycyjne metody zdobywania wiedzy (np.
lektura książek) schodzą na drugi plan293. W naszym społeczeństwie błyskawicznie
zwiększa się oferta informacyjna (może nawet w postępie geometrycznym), ale
znacznie wolniej przyrasta wiedza, jaką społeczeństwo z tych informacji czerpie.
Tempo podaży informacji wzrasta o 8–10% rocznie, podczas gdy popyt na nią spada o ok. 3%. Prowadzi to do zjawiska nadmiaru informacji: nadmiernej produkcji
informacji w stosunku do jej zużycia. Wytwarzanie informacji stało się wyjętym
spod kontroli, samonapędzającym się procesem. Prowadzi to z kolei do sytuacji
nadmiernej komunikacji – jesteśmy zasypywani ogromną liczbą wiadomości, które
często są bezwartościowe294. We współczesnym świecie odbiorca jest wręcz osaczany i zalewany strumieniem różnych informacji oraz ofert dostępu do nich. Rodzaj
i objętość przekazywanych każdego dnia treści przekraczają już możliwości ludzkiej percepcji295. Jest to, według słynnego określenia P. Virilio, „tykająca bomba
informacyjna”296. Internet bowiem „zawiera niezliczoną ilość pseudoinformacji,
które, między innymi ze względu na anonimowość twórców, stanowią zwykłe inte293
294
295

296

Por. M. Laskowska, Zagubiony umysł…, art. cyt., s. 124.
Por. J. van Dijk, Społeczne aspekty…, dz. cyt., s. 277–279.
Por. A. Małachowski, Internet jako platforma konkurencji mediów komunikacyjnych, w: J. Goliński
i in. (red.), Współczesne aspekty informacji. Tom 3, Warszawa 2010, s. 128–129. W roku 2006 powstała ogromna ilość informacji w postaci cyfrowej. Jej objętość szacowna jest na niewyobrażalną
wręcz liczbę 161 eksabajtów (161 miliardów gigabajtów). To trzy miliony razy większa ilość informacji od tej, którą zawierają wszystkie napisane dotąd książki (!). Por. A. Straszak, J. Rutkowska,
Nowe wielkie systemy informacji…, art. cyt., s. 111–112.
Por. P. Virilio, Bomba informacyjna, tł. S. Królak, Warszawa 2006.
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lektualne śmietnisko i nie mogą stać się podłożem aktywności intelektualnej”297.
Odwołując się do obrazowego porównania ze świata informatyki: „Szum informacyjny upośledza procesy poznawcze: mózg staje się bardziej routerem, który przekazuje informacje, niż procesorem, który je obrabia i przetwarza”298.
Taki stan rzeczy jest jedną z przyczyn zjawiska przeładowania (przeciążenia)
informacją (ang. information overload). Przeładowanie informacją jest rodzajem
dyskomfortu psychicznego, związanego z naszym nastawieniem na odbiór informacji, ciągłą koncentracją i gotowością jej odbioru. Innymi słowy, jest to stres,
wywołany recepcją większej ilości informacji, niż konieczna do podjęcia decyzji
(lub która może być odebrana i przyswojona w określonym czasie). Jako przyczyny przeładowania informacyjnego można wymienić m.in. gwałtowny wzrost liczby
produkowanych nowych informacji, łatwość powielania i przekazywania informacji przez Internet, wzrost pojemności istniejących kanałów przesyłu informacji,
sprzeczność i niedokładność istniejących informacji, fragmentaryzację informacji.
W skali światowej natłokowi informacji na początku XXI wieku towarzyszą takie
zjawiska, jak zacieranie się granic między różnymi typami informacji i wiedzy, globalizacja informacji i wiedzy, chaos informacyjny, kulturowy, etyczny i moralny,
związany z tempem zmian299.
Sytuacja ta stawia nas wobec kolejnego wyzwania: im więcej informacji, im bardziej informacje stają się (zwłaszcza w Internecie) mocniej zróżnicowane i mniej
wiarygodne, tym większe znaczenie odgrywać będą zespoły wykształconych i doświadczonych profesjonalistów, potrafiących odpowiednio traktować i kwalifikować źródła informacji, weryfikować raporty, upraszczać sprawy skomplikowane,
nie odbierając im przy tym znaczenia, odkrywać ludzkie sprawy bez handlowania
i epatowania cierpieniem i nędzą300. To już się dzieje: pojawia się nowy zawód –
broker informacji (infobroker).
Zjawisko to ma jednak również głębszą naturę. Otóż „istotą Internetu jest (…)
to, że podaje on niemal niekończący się potok informacji, z których wiele po chwili
przemija. W kulturze karmiącej się tym, co ulotne łatwo może pojawić się ryzyko
przeświadczenia, że znaczenie mają fakty, a nie wartości. Internet dostarcza szerokiej wiedzy, ale nie naucza wartości; gdy zaś zaniedba się wartości, samo nasze
człowieczeństwo zostaje umniejszone i człowiek łatwo traci z pola widzenia swą
297
298
299
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A. Kuzior, Internet jako narzędzie…, art. cyt., s. 95.
M. Wroczyński, Wroczyński w sieci, „Press” 2012, nr 7, s. 84.
Por. W. Babik, O natłoku informacji i związanym z nim przeciążeniu informacyjnym, referat na 20.
Ogólnopolskim Sympozjum Naukowym „Człowiek – Media – Edukacja” (24–25.09.2010 r., Kraków), [online] http://www.ap.krakow.pl/ktime/ref2010/babik.pdf (dostęp 7 lipca 2012 r.).
Por. T. Zasępa, Komunikacja cybernetyczna wyzwaniem dla Kościoła, w: T. Zasępa, R. Chmura
(red.), Internet i nowe technologie – ku społeczeństwu przyszłości, Częstochowa 2003, s. 54.
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transcendentalną godność”301. To z kolei może mieć daleko idące konsekwencje.
Zdaniem A. Kiepasa, „człowiek pozbawiony wartości to człowiek nie tylko pozbawiony tożsamości, lecz również pozbawiony warunków dla jej budowania (…).
Wkraczanie w świat wirtualny musi więc wiązać się z koniecznością podjęcia odpowiedzialności, co w sytuacji sieciowych zależności i nieprzejrzystości aksjologicznej
świata, z jakim mamy do czynienia, jest szczególnie trudne. Zanurzony w świecie
struktur chwilowych człowiek może mieć w tym względzie określone trudności”302.
Albowiem trzeba pamiętać, że rozwój nowych mediów znacząco wpływa na postrzeganie czasu i przestrzeni przez człowieka, a ponadto ma zauważalny wpływ na
poczucie więzi grupowej ze społecznością, do której należy dana osoba303.
Powód tej zmiany tkwi w samej przestrzeni wirtualnej: jej specyficznym języku
oraz organizacji sieciowej hierarchii. W przestrzeni wirtualnej ludzie nawiązują
kontakty szybciej niż w „realu”. Ponadto są bardziej wylewni: opowiadają o sobie
rzeczy zarówno prawdziwe, jak i zmyślone. Inna jest dynamika więzi: zawiązują
się one, trwają, rozwijają się i zanikają. Ta dynamika powoduje, że globalna sieć
sprzyja intensyfikacji kontaktów, ale przy ocenie tego zjawiska bardziej istotne jest
poczucie związania. Kontakty internetowe powinny stanowić uzupełnienie kontaktów realnych, a nie być ich substytutem. Coraz częściej jednak ludzie odczuwają potrzebę podwójnej wspólnotowości: wirtualnej i realnej. Wspólnoty wirtualne
tworzą wprawdzie różnego typu społeczności, ale oparte wyłącznie na wspólnocie
zainteresowań i więziach paramiędzyludzkich. Ta wirtualna towarzyskość to krok
w stronę alienacji, dehumanizacji, utraty poczucia etyki i aksjologii304.
Mimo że naturą Internetu jest łączenie ludzi, paradoksalnie, może on ich również dzielić. I nie chodzi tu bynajmniej o prowadzone za jego pośrednictwem kłótnie czy też wyzwiska na blogach i forach internetowych. W Sieci roi się od zjawisk
o wiele bardziej groźnych, jak choćby cyberbullying305, kradzieże, handel bronią czy
301
302
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Jan Paweł II, Internet: nowe forum głoszenia Ewangelii…, dz. cyt., nr 4.
A. Kiepas, Podmiotowość człowieka w perspektywie rozwoju rzeczywistości wirtualnej, w: M. Sokołowski (red.), Media i edukacja w globalizującym się świecie. Teoria – praktyka – oddziaływanie,
Olsztyn 2003, s. 417 (cyt. za: B. Zeler, U. Żydek-Bednarczuk, Homo communicans w świecie wirtualnym, w: A. Kiepas, M. Sułkowska, M. Wołek (red.), Człowiek a światy wirtualne, Katowice 2009,
s. 87–88.
Por. K. Czuba, Katolickie podstawy etyki…, dz. cyt., s. 240.
Por. B. Zeler, U. Żydek-Bednarczuk, Homo communicans…, art. cyt., s. 88.
Cyberbullying to wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych do wspierania celowego, wrogiego i powtarzalnego zachowania przez osobę lub grupę osób. Zachowanie to ma na
celu szkodzenie innym. Więcej na ten temat zob. M. Szpunar, Cyberbullying – nowe technologie
jako narzędzia stosowania przemocy psychicznej, w: J. Mucha (red.), Nie tylko Internet. Nowe media, przyroda i „technologie społeczne” a praktyki kulturowe, Kraków 2010, s. 76–87; I. Ulfik-Jaworska, Cyberprzemoc czy cybermobbing? Kontrowersje terminologiczne i charakterystyka zjawiska, w:
B. Szmigielska (red.), Psychologiczne konteksty Internetu, Kraków 2009, s. 197–215.
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narkotykami…306 Jak zauważa P. Kucharski, projektanci Internetu zaprojektowali
go dla osób podobnych sobie – inteligentnych i życzliwych. Wiele protokołów nie
miało zabezpieczeń, wiele spraw zostało określonych zasadami ogólnymi, zgodnie z którymi można robić wiele, ale świadomie się z tego prawa nie korzysta.
Jednak „wraz ze zwiększeniem liczby użytkowników postępowała erozja wartości
moralnych, zwłaszcza odpowiedzialności za dobro wspólne; nasilały się fenomeny
opisane w „Psychologii tłumu” Gustawa Le Bona: tłum bezmyślnie niszczący na
swojej drodze wszystko, co szlachetne i dobre. Oczywiście zostały opracowane zasady sieciowego savoir vivre’u (netykieta), ale podobnie jak w przypadku zwykłej
etykiety, porządni ludzie jej nie potrzebują, bo zachowują się przyzwoicie, a informacyjny lumpenproletariat, który powinien ją przeczytać, wcale nie ma zamiaru.
Potem jeszcze, całkiem jak w życiu, pojawili się oszuści i naciągacze, którzy chcieli
na tłumie zarobić”307.
Ponadto warto odnotować, że – jeśli idzie o „temperaturę” – Internet jest nie
tyle zimny, co wręcz emocjonalnie lodowaty. Nasze wrażenie o innych i odczytanie
emocjonalnej zawartości komunikatu uzależnione jest praktycznie od stosowania tzw. emotikonów. Bez nich sprawiamy wrażenie zimnych, skoncentrowanych
na problemie oraz bardziej wybuchowych. Potwierdzają to badania i obserwacje
grup, które komunikowały się za pośrednictwem Internetu i bezpośrednio: odsetek sytuacji, w których komunikacja internetowa prowadziła do sytuacji konfliktowych był znacząco wyższy. Zatem „czysta” komunikacja internetowa, pozbawiona
„kodu emocjonalnego”, jaki dają emotikony, powoduje, że sprawiamy wrażenie
chłodnych, kłótliwych, drobiazgowych, co w efekcie może powodować podzielenie
zamiast zbliżenia podmiotów komunikacji308.
Owo dzielenie, będące skutkiem komunikacji internetowej, może mieć różne twarze: może przybierać również – przykładowo – postać cyfrowego wykluczenia309. Jeśli mówimy o dostępie do Internetu, zjawisko to możemy ujmować
w czterech aspektach: można mówić o dostępie materialnym, dostępie motywacyj306
307
308
309

Obszerną listę i omówienie zagrożeń, płynących z Internetu (m.in. hacking, cracking, sniffing,
spoofing, spyware, robaki internetowe i wirusy) zob. M. Drożdż, Człowiek w sieci, art. cyt., s. 17–19.
P. Kucharski, Społeczne i prawne aspekty spamu, „e-mentor” 2006, nr 1(14), [online] http://www.
e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/14/id/280 (dostęp 20 stycznia 2012 r.).
Por. M. Szpunar, Rozważania na temat komunikacji internetowej, w: J. Mazur, M. Rzeszutko-Iwan
(red.), Teksty kultury. Oblicza komunikacji XXI wieku, Lublin 2006, s. 223.
Sam termin „cyfrowe wykluczenie” (lub „cyfrowy podział”) został spopularyzowany w połowie lat
90. XX stulecia przez amerykański Urząd ds. Telekomunikacji i Informatyzacji. Por. W. Hubert,
Cyfrowych nierówności..., art. cyt., s. 23. Problem ten „jest często identyfikowany poprzez wskazanie systematycznych różnic w korzystaniu z komputerów i Internetu: pomiędzy krajami bardziej
i mniej rozwiniętymi, pomiędzy ludźmi o różnym statusie społeczno-ekonomicznym (wykształceniu, dochodach, zawodzie, zasobności), pomiędzy ludźmi na różnych etapach życia, mężczyznami i kobietami, a także pomiędzy różnymi obszarami i regionami”. D. Batorski, Cyfrowy podział
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nym, dostępie związanym z umiejętnościami i dostępie związanym ze sposobem
użytkowania. Dostęp do technologii jest oczywiście konieczny, jednak niewystarczający. Próby walki ze zjawiskiem „cyfrowego podziału”, w których skupiano się
tylko na technologicznym aspekcie dostępu do Sieci, a pomijano kwestie umiejętności i motywacji, okazywały się nieudane. W sytuacji, gdy materialny dostęp jest
coraz szerszy i łatwiejszy (wiele miejscowości oferuje już darmowe punkty dostępu
do Internetu czy też stara się, by był on dostępny na określonym obszarze), kluczowe stają się umiejętności i motywacja do korzystania z Internetu310. Jednak ci,
do których rewolucja informacyjna nie dotrze i którym zabraknie wiedzy i umiejętności posługiwania się nowymi technikami komunikacyjnymi, zostaną wykluczeni
z produktywnych sfer nowego społeczeństwa jako nienadążający za rozwojem. Ta
cyfrowa luka może stać się źródłem nowych nierówności oraz dodatkowo pogłębić już istniejące napięcia i frustracje311. Może doprowadzić do dysproporcji we
wszystkich wymiarach życia społecznego (według Umberto Eco – do podziału na
trzy klasy społeczne: kognitariat, będący elitą, swoistą „multimedialną arystokracją”, digitariat, czyli proletariat społeczeństwa informacyjnego, potrafiący posługiwać się komputerem i Internetem, ale nie mający wpływu na tworzenie informacji
i wreszcie „informacyjny lumpenproletariat”, czyli ludzi, nie potrafiących obsługiwać nowych technologii)312.

310

311
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w Polsce: nowe technologie a szanse życiowe i wykluczenie społeczne, w: D. Batorski, M. Marody,
A. Nowak (red.), Społeczna przestrzeń Internetu, Warszawa 2006, s. 318.
Por. A. Kuczyńska, Oczekiwania użytkowników Sieci wobec Internetu, w: J. Mucha (red.), Nie tylko
Internet. Nowe media, przyroda i „technologie społeczne” a praktyki kulturowe, Kraków 2010, s. 150.
Do podobnych wniosków dochodzi D. Batorski. Zob. D. Batorski, Cyfrowy podział…, art. cyt.,
s. 335.
Por. W. Hubert, Cyfrowych nierówności…, art. cyt., s. 23. W tym kontekście warto odnotować precedensowy i głośny wyrok sądu w Trieście (Włochy), wydany we wrześniu 2012 r. Wyrok dotyczył
odszkodowania, które dostawca Internetu w Trieście ma wypłacić rodzinie, która przez 4 miesiące nie mogła korzystać w swym domu z dostępu do Sieci. Na uwagę zasługuje tu zwłaszcza
uzasadnienie wyroku, w którym znalazło się stwierdzenie, iż odcięcie od cyfrowego świata było
przyczyną „ogromnego cierpienia psychicznego”. W uzasadnieniu orzeczenia znalazło się także
sformułowanie „cyfrowa niesprawiedliwość”. Por. A. Pasqualetto, Internet non funziona? Si diventa
vittime di una disuguaglianza, „Corriere della Sera” z 15 września 2012 r., [online] http://www.corriere.it/cronache/12_settembre_15/internet-non-funziona-pasqualetto_4e6836ca-ff01-11e1-ac8a69b762be71b6.shtml (dostęp 18 września 2012 r.); Sąd: pozbawienie dostępu do internetu powoduje
straty moralne, „Onet.pl” z 17 września 2012 r., [online] http://biznes.onet.pl/sad-pozbawieniedostepu-do-internetu-powoduje-stra,18497,5248212,1,news-detal (dostęp 18 września 2012 r.).
Por. W. Hubert, Cyfrowych nierówności…, art. cyt., s. 35. Por. U. Eco, Diariusz najmniejszy,
tł. A. Szymanowski, Kraków 1995, s. 32. Jednym z przejawów cyfrowej nierówności (choć związanym nie tyle z Internetem, co raczej ogólnie z rozwojem techniki) jest zjawisko, nazwane przez
Chiarę Giaccardi, włoską profesor filozofii, „rasizmem technologicznym”. Giaccardi podjęła tę refleksję przy okazji premiery iPhone’a 5. Zauważyła, że osoby, które nie są w stanie nabyć najnowszego modelu, są w pewnych środowiskach traktowane jako gorsze i wpędzane w swoiste poczucie
społecznej niższości. Por. Ch. Giaccardi, Tutti (davvero) pazzi per la tecno-novita, „Avvenire.it”
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Internet też w jakiś sposób buduje barierę międzypokoleniową. Jak zauważa
K. Wolny-Zmorzyński, „obecnie następuje zjawisko zmiany warty, trwa okres medialnej transformacji społecznej. Polega to na tym, że starsze pokolenie, przyzwyczajone już do radia i telewizji, sporadycznie i z pewną dozą nieufności odnosi się
do odkryć i udogodnień Internetu, który coraz śmielej wkrada się do prywatnego
życia zwykłych obywateli”313. Jest to zatem jedna z odsłon wojny między cyfrowymi
tubylcami a cyfrowymi imigrantami Ów konflikt międzypokoleniowy ma jednak
jeszcze szerszy kulturowy wymiar, który M. Mead określił mianem kultury postfiguratywnej, mając na myśli głównie zmianę formuły przekazu międzypokoleniowego. Kultura współczesnych społeczeństw coraz bardziej staje się kulturą teraźniejszości. Wzorce zachowań i działań czerpane są nie od rodziców i starszego
pokolenia ani z istniejącego porządku społecznego, prawnego i moralnego, ale ze
środków masowego komunikowania oraz (może szczególnie) z Internetu314.
Kolejną kwestią podnoszoną jako obszar ryzyka i zagrożeń, związanych z Internetem, jest kwestia wolności i praw człowieka, a przede wszystkim jego prywatności. Mamy tu do czynienia z konfliktem wartości: z jednej strony technologie informacyjne umożliwiają monitoring, wymianę informacji o poszukiwanych osobach,
ułatwiają proces ścigania sprawców przestępstw czy też dokonywanie specjalistycznych badań. Z drugiej strony, sama Sieć jest zarówno miejscem dokonywania przestępstw, jak i narzędziem ułatwiającym anonimową komunikację także przestępcom i terrorystom. Niesie to ze sobą różnorakie implikacje.
Pierwsza to upadek mitu internetowej anonimowości. Wielu internautów żyje
w złudnym przeświadczeniu, że ich zachowanie w Internecie nie zostawia żadnych
śladów i że nawet ewentualne naruszenie prawa (przez ściąganie lub udostępnianie nielegalnych plików, naruszenie dobrego imienia innych osób lub na inne sposoby) nie spowoduje wykrycia ich tożsamości i – co za tym idzie – pociągnięcia do
odpowiedzialności. Jest to przeświadczenie fałszywe i złudne. „Zabawa anonimowością jest tylko grą pozorów, ponieważ zasadniczo w Internecie anonimowość
jest tylko wrażeniem na poziomie internauty, natomiast faktycznie nasz komputer
jest we wszystkich okolicznościach aktywności internetowej identyfikowalny”315.
Zdaniem W. Lisa, nowe technologie stanowią obecnie największe zagrożenie
prawa do prywatności. Wskutek poddania wielu aspektów życia kontroli maszyn,
ludzie zostali poddani także przeróżnym systemom elektronicznego nadzoru.

313
314
315

z 15 września 2012 r., [online] http://www.avvenire.it/Commenti/Pagine/tutti-davvero-pazzi-prela-tecno-novita.aspx (dostęp 18 września 2012 r.).
Por. K. Wolny-Zmorzyński, Internet szansą dla reportażu jako gatunku dziennikarskiego: www.reportaz.pl, „Studia Medioznawcze” 2003, nr 5(15), s. 110.
Por. A. Kiepas, Człowiek wobec dylematów…, dz. cyt., s. 132.
M. Drożdż, Człowiek w sieci, art. cyt., s. 15.
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Korzystanie z kart płatniczych, Internetu, telefonów komórkowych powoduje, że
pozostawiamy po sobie elektroniczne ślady, które są rejestrowane w różnych miejscach. Nasze sylwetki i twarze są rejestrowane przez różne systemy monitoringu.
Informacje o nas znajdują się w dziesiątkach, jeśli nie setkach i tysiącach baz danych na całym świecie. Na podstawie analizy tych danych można sporządzić rekonstrukcję naszego obrazu dnia, podejmowanych działań – czyli profil behawioralny,
a następnie podjąć próbę kradzieży naszej tożsamości, co z kolei przestępcy mogą
wykorzystywać do dalszych niezgodnych z prawem czynów (które mogą być zapisane na nasze konto lub uderzyć w nas w inny sposób)316. Istnieją całe systemy
danych, rejestrujące historię naszego poruszania się po Sieci, a szpiegowskie oprogramowanie typu spyware nieostrożnie zainstalowane przez użytkownika przekaże
bez jego wiedzy i zgody dane o nim twórcy programu. Nasze skrzynki pocztowe
pełne są niechcianej korespondencji, określanej mianem spamu. Pliki cookies lub
web-bug to kolejne narzędzia potencjalnej inwigilacji. Kopalnią danych o nas (nie
tylko osobowych, ale także danych o naszych relacjach, reakcjach, sposobie argumentowania, które umożliwiają zbudowanie naszego profilu psychologicznego)
są serwisy społecznościowe. Jak widać, nowe technologie coraz mocniej ingerują
w naszą prywatność. Jest to proces nieodwracalny, a całkowita obrona przed tym
wydaje się niemożliwa; można jedynie ograniczyć potencjalne skutki, ale nie da się
przed nimi w stu procentach uchronić317.
Wraz z rozwojem Internetu pojawiło się także zjawisko wirtualnej kradzieży.
I nie chodzi bynajmniej o kradzież pieniędzy z elektronicznego konta (czy to poprzez podstępne wyłudzenie hasła, czy też poprzez przełamanie zabezpieczeń),
choć i takie sytuacje mają miejsce. Znacznie bardziej interesująca z punktu widzenia medioznawcy, ale również i prawnika, będzie np. kradzież wirtualnej tożsamości – postaci w tzw. grach MMO (massively multiplayer online), gdzie gracze wcielają się w role różnych postaci. Czasem te wirtualne osobowości stają się
przedmiotem handlu, czasem kradzieży. Tak naprawdę wartością w tym momencie
316

317

Por. W. Lis, Prawo do prywatności a rozwój nowych technologii informatycznych. Szanse i zagrożenia,
w: J. Mucha (red.), Nie tylko Internet. Nowe media, przyroda i „technologie społeczne” a praktyki
kulturowe, Kraków 2010, s. 175–176.
Tamże, s. 178–180. Zdaniem autorów raportu „America at the Digital Turning Point”, zdecydowania większość Amerykanów odczuwa niepokój z powodu tego, że firmy oraz rząd mogą inwigilować ich zachowanie w Sieci. Por. USC Annenberg School. Center for the Digital Future, Special
Report: America at the Digital Turning Point, Los Angeles 2012, s. 9–10, [online] http://www.digitalcenter.org/pdf/CDF_10_year_digital_turning_point.pdf (dostęp 24 marca 2012 r.). Dość głośną
w ostatnim czasie była sprawa oskarżeń skierowanych pod adresem Google’a o naruszanie prywatności użytkowników. Miało się to przejawiać m.in. w automatycznym skanowaniu treści maili przez
roboty (programy podobne do crawlerów, przeszukujących sieć na potrzeby wyszukiwarek), tak, by
odpowiednio dostosować i spersonalizować ofertę reklamową skierowaną do użytkownika usług.
Por. M. Adamczyk, Prywatność na sprzedaż, „Press” 2011, nr 10, s. 36–38.
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jest czas, poświęcony przez gracza na stworzenie danej postaci i to ten czas jest
przedmiotem handlu lub przestępstwa. Sprzedawane lub kradzione są również
wirtualne przedmioty, będące wyposażeniem gracza. A chodzi tu o całkiem niemałe kwoty – np. w 2007 roku postać w grze „World of Warcraft” została sprzedana
za ok. 9000 dolarów. Niektórzy producenci gier jednak bardzo mocno sprzeciwiają
się tego typu procederom, zaś sądy traktują z reguły kradzieże dóbr wirtualnych na
równi z tymi, dokonanymi w świecie realnym318.
Trzeba też jednak zauważyć, że wiele spośród zagrożeń płynących z Internetu,
którymi straszono w drugiej połowie lat 90. XX w., obecnie straciło na znaczeniu.
Przestrzegano wtedy mocno przed uzależnieniami od Internetu, podejrzliwie odnoszono się do kwestii tożsamości w Internecie, kwestionując wiarygodność tej formy komunikacji. Upadł także mit o izolacji społecznej internautów, osłabł również
lęk przed anonimowością319. Często – jak się zdaje – lęki te wynikały z nieoswojenia z nową technologią. Obecnie problem uzależnienia od Internetu wydaje się
znacznie mniejszy, niż sądzono początkowo – Zespół Uzależnienia od Internetu
(ZUI, ang. IAD – Internet Addiction Disorder) nie został jak dotąd uznany za osobną jednostkę chorobową i wpisany do klasyfikacji DSM-IV ani ICD-10, uznano
bowiem, że czynnikiem prowadzącym do uzależnienia nie jest Internet sam w sobie, raczej czynniki osobowościowe320. Podobną opinię wyraża także R. Poprawa,
318
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Por. M. Strzyżewski, Grzechy cyfrowego świata, „Onet.pl” z 12 kwietnia 2012 r., [online] http://gry.
onet.pl/artykuly/grzechy-cyfrowego-swiata,4,5096019,artykul.html (dostęp 19 kwietnia 2012 r.).
Por. M. Robak, Internet – od nowego medium…, art. cyt., s. 11. Badania, prowadzone pod koniec
lat 90. XX w. m.in. przez R. Krauta przyniosły wyniki, które wydawały się alarmujące i wskazywały, że Internet może niszczyć relacje, prowadzić do alienacji i atomizacji społeczeństwa. Jednak
kolejne badania podważały tę tezę. Obecnie przyjmuje się, że komunikacja internetowa może być
cennym uzupełnieniem kontaktów fizycznych czy rozmów telefonicznych – poszerza możliwości
komunikacyjne. Por. S. Juszczyk, Internet…, art. cyt. Co więcej, „komunikacja zapośredniczona
może być więc nie tylko osobista, a w pewnych sytuacjach bywa wręcz hiperosobista (hyperpersonal) – bardziej osobista niż w komunikacji bezpośredniej. Jest ona możliwa dzięki czynnikom
związanym z oczekiwaniami i zachowaniami nadawcy i odbiorcy oraz właściwościami kanału. Jest
to wzmacniane poprzez informację zwrotną, która działa na zasadzie samospełniającej się przepowiedni. Przykłady to: bardzo bliska przyjaźń, która może połączyć osoby znające się tylko w sieci,
szybko rozwijające się romanse w Internecie oraz spójne i zwarte grupy wirtualne. W komunikacji
internetowej można osiągnąć bardzo szybko stosunkowo dużą zażyłość i intymność, której osiągnięcie w interakcjach bezpośrednich trwałoby dłużej lub w ogóle nie byłoby możliwe”. Tamże.
Podobną opinię wyraża M. Szpunar, zdaniem której Internet wydaje się poszerzać zakres kontaktów społecznych. W wielu sytuacjach relacje te podtrzymuje i wzmacnia, szczególnie, gdy inna forma kontaktu jest niemożliwa, bądź utrudniona. Nierzadko relacje online stają się częstszą formą
kontaktu, niż w przypadku przyjaźni i znajomości. Por. M. Szpunar, Społeczna przestrzeń Internetu
– Internet jako medium komunikacji społecznej, w: B. Aouil, W. Maliszewski (red.), Media – Komunikacja – Zdrowie: Wyzwania – Szanse – Zagrożenia, Toruń 2008, s. 50.
Por. M. Robak, Internet – od nowego medium…, art. cyt., s. 11. Warto jednak zauważyć, że problem
ZUI jest stale dyskutowany przez lekarzy. Hasło „Zespół uzależnienia od Internetu” doczekało
się także obszernego opracowania w polskiej Wikipedii, choć uwagę zwraca i niepokoi fakt, że
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zdaniem którego „to w jednostkach tkwi ryzyko behawioralnego i emocjonalnego
nałogowego uwikłania, gdyż to one wchodząc do określonych środowisk Internetu,
znajdują możliwość lub chociażby iluzję zaspokojenia zdeprywowanych potrzeb
(czasami patologicznych) i kompensacji deficytów zasobów radzenia sobie w życiu,
przystosowania i szczęścia”321. Co oczywiście nie zmienia faktu, że zdarzają się
przypadki uzależnienia od Internetu czy też patologicznego korzystania z niego.
Na określenie tej jednostki zaburzeń psychicznych używa się różnych nazw, m.in.
siecioholizm, sieciozależność (netaddiction), internetoholizm, infoholizm, infozależność. Wyróżnia się przy tym pięć podtypów tego uzależnienia: uzależnienie
od sieci komputerowej (obsesyjne pozostawanie zalogowanym w Internecie i śledzenie, co się tam dzieje), przeciążenie informacyjne (przymus pobierania informacji), socjomania internetowa (uzależnienie od internetowych kontaktów społecznych), erotomania internetowa, uzależnienie od komputera (bez konieczności
podłączenia do Internetu)322. Efekty uzależnienia Internetu są dość podobne jak
w wypadku innych nałogów, obejmują m.in. zaburzenia w relacjach interpersonalnych, zaniedbywanie obowiązków, uderzają w poczucie tożsamości, możliwości
intelektualne, sferę higieny osobistej, zdrowia etc.323
Jednak, oprócz możliwości uzależnienia, lista ciemnych stron Internetu jest
długa, a życie codziennie dopisuje do niej nowe punkty. Spam, phishing, cyberbullying, terroryzm, szerzenie pornografii… Nie zmienia to jednak faktu, że Internet sam w sobie jest tylko narzędziem, które może być wykorzystywane w dobrym
lub w złym celu, podobnie jak tradycyjne media. Skoro jednak daje niespotykane wcześniej możliwości i komunikacji, należy bacznie przyglądać się, kto i w jaki
sposób z nich korzysta. Można jednak pójść nieco dalej i postawić pytanie: Jak
należałoby scharakteryzować Internet w kluczu słynnego stwierdzenia McLuhana
„The medium is the message”? Jaki message przekazuje nam Internet, ze swą aterytorialnością, interaktywnością, digitalnością, tekstualnością oraz konwergencją

321
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w podanej bibliografii, na której bazowali twórcy tego hasła, większość pozycji pochodzi sprzed
10–15 lat, nie uwzględniono więc w nim najnowszych osiągnięć nauki w tym zakresie. Por. Zespół uzależnienia od internetu, „Wikipedia”, ostatnia aktualizacja 8 grudnia 2011 r., [online] http://
pl.wikipedia.org/wiki/Zesp%C3%B3%C5%82_uzale%C5%BCnienia_od_internetu (dostęp 4 lutego 2012 r.). W opracowaniach pojawiają się jednak opinie, że oficjalne uznanie uzależnienia od
Internetu za jednostkę chorobową jest tylko kwestią czasu. Por. L. Stojanowski-Han, Z. Stojanowski-Han, Uzależnienie od Internetu, w: M. Drożdż, J. Smoleń, Internet światem człowieka, Kraków–
Lublin–Kielce 2009, s. 89.
R. Poprawa, W pułapce Internetu. Kontrowersje, fakty, mechanizmy, w: M. Jeziński (red.), Nowe
media a media tradycyjne. Prasa, reklama, Internet, Toruń 2009, s. 240. W cytowanym artykule autor
także obszernie omawia kontrowersje wokół uzależnienia od Internetu, wyjaśnia jego mechanizmy
oraz podaje kryteria diagnostyczne jego rozpoznawania.
Por. L. Stojanowski-Han, Z. Stojanowski-Han, Uzależnienie…, art. cyt., s. 90–92.
Por. tamże, s. 96.
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mediów? Czy nie jest tak, że po pierwszym zachłyśnięciu się jego możliwościami,
użytkownik szybko wpada w utarte koleiny, odwiedzając stale te same strony, prowadząc banalne konwersacje o niczym (podtrzymywanie kontaktu zamiast prawdziwej komunikacji). Czy nie jest tak, że Internet coraz bardziej upodabnia się
do telewizji (czy raczej internauci upodabniają się do telewidzów, podchodząc do
jego niezgłębionej oferty w sposób coraz bardziej pasywny i mało twórczy?). Czy
nie jest tak, że wszechobecna konwergencja treści, zawartości, rodzajów mediów
czyni użytkownika apatycznym, smutnym, skrajnie egoistycznym i emocjonalnym,
prowadząc do retrybalizacji, stanowiącej kulturowy regres, czyli powrót do wioski
(tyle że globalnej), co w sposób wręcz proroczy przewidywał McLuhan?324 Czy nie
jest tak, że człowiek, mimo pozornie nieskończonych możliwości, wobec natłoku
idei, obrazów, słów – przestaje być twórcą, a staje się aktorem, który beznamiętnie
powiela te same slogany i schematy, narzucone mu przez mainstream?325 Dlaczego? Teoretycznie wszak społeczeństwo postindustrialne, w którym żyjemy, wyżej
ceni niepowtarzalną indywidualność niż jednolitość; każdy może mieć własny styl
i niepowtarzalne przekonania? Mamy tu jednak do czynienia ze szczególnym rodzajem manipulacji, bardzo trudnej do rozpoznania i rozszyfrowania. Niepowtarzalne indywidualności czasem są tylko pozorem – okazuje się bowiem, że w swym
przekonaniu o własnej niepowtarzalności powielają beznamiętnie wzorce, styl,
modele życia, narzucane przez reklamę i media w sposób niepodważalny, a czasem wręcz „terrorystyczny”326. „Nowe media stają się źródłem fikcji, że wybory ich
użytkowników, a także ich myśli czy marzenia są unikalne i niepowtarzalne, a nie
zaprogramowane wcześniej i dzielone z innymi”327.
Człowiek komunikujący się w Sieci staje się przede wszystkim konsumentem.
Koncentruje się przede wszystkim na informacjach związanych z pożądanym dobrem czy usługą. Chce zaspokojenia swojej potrzeby bez względu na wartości czy
normy. Wynika to z faktu, że wskutek zachwiania równowagi między światem rze324
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327

Por. P. Przywara, McLuhanowska retrybalizacja na przykładzie Internetu, w: J. Mucha (red.), Nie
tylko Internet. Nowe media, przyroda i „technologie społeczne” a praktyki kulturowe, Kraków 2010,
s. 47–64.
Stwierdzenie prof. Krystyny Czuby w rozmowie z autorem w dn. 21 maja 2012 r. Podobne idee
znajdujemy również u innych autorów, por. J. Bańka, Metafizyka wirtualna. Traktat o strukturach
chwilowych, Katowice 1997, s. 110: „Człowiek przestaje być sobą i staje się aktorem w teatrze wirtualnego życia”. Podobnie: „W świecie apatii, skarlenia uczuć i braku wartości człowiek przestaje
być twórcą swojego życia, a przepełniającą je pustkę wypełnić chce tanią rozrywką, chce zapomnieć o rzeczywistości, celebrując atmosferę wiecznego święta”. Sztuka a nowoczesność w świetle
rozważań Charlesa Baudelaire’a, „Poema” (brak daty opubl.), [online] http://www.poema.art.pl/
site/itm_117328_sztuka_a_nowoczesnosc_w_swietle_rozwazan_charlesa_baudelairea.html (dostęp 23 maja 2012 r.).
Por. K. Czuba, Katolickie podstawy etyki dziennikarskiej, Toruń 2007, s. 241.
Tamże.
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czywistym a wirtualnym została naruszona tożsamość i podmiotowość człowieka.
Brak preteoretycznego poglądu na świat, bytowanie w kulturze stanów chwilowych, dominacja sensualizacji i instrumentalizacji nad obiektywizmem i prawdą
o świecie oraz związana z tym tendencja do subiektywizacji świata – to wszystko
jest w jakiś sposób wynikiem nadmiernego obcowania z wirtualnością oraz przyzwyczajenia do sposobu porozumiewania się, charakterystycznego dla rzeczywistości wirtualnej (cechują go: niestabilność tożsamości, anonimowość, zrównanie
statusu użytkowników, pokonanie ograniczeń przestrzennych, rozciąganie i zagęszczanie czasu, zwiększona dostępność kontaktów, możliwość permanentnego
zapisu interakcji)328.
Współczesna kultura informacyjna wydaje się nie odczuwać potrzeby posiadania preteoretycznego poglądu na świat. Współcześnie tendencja do subiektywizacji świata doprowadzona została do skrajności. Percepcja przeradza się w inkluzję.
Współczesna kultura jest kulturą stanów chwilowych, teraźniejszości, reakcji na
bodziec. Gdy znika bodziec, znika również stan, w jakim znajduje się podmiot.
Następny bodziec może być krańcowo odmienny od poprzedniego, odwoływać się
do zupełnie innego kodu, może być również chwilowy i budujący swoje sensy w zupełnie odrębny sposób329. Sytuację tę można porównać do spaceru po targowisku.
Skoro Internet to wirtualne targowisko opinii, poglądów, idei, pomysłów… właściwie „wszelkiej różności”, to i działa na nas, nasz umysł, naszą percepcję tak, jak
prawdziwy targ. Hałas, krzyk, zaczepki przekupniów powodują, że zapominamy,
po co przyszliśmy w to miejsce. Skuszeni magią okazji, niezwykłością oferowanych
towarów, wchodzimy w dialog ze sprzedawcami, wskutek czego wychodzimy z targu obładowani niepotrzebnymi zakupami, z poczuciem moralnego kaca i pustymi
kieszeniami…330. Jeszcze raz kłania się zatem powtarzany często postulat wycho328
329
330

Por. B. Zeler, U. Żydek-Bednarczuk, Homo communicans…, art. cyt., s. 88–89.
Por. A. Kiepas, Człowiek wobec dylematów…, dz. cyt., s. 133.
Z tego też względu za niezwykle celną i trafną należy uznać wizję papieża Benedykta XVI, który
w orędziu na 46. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu pisał o roli milczenia w komunikacji, nawiązując przy tym bezpośrednio do komunikacji internetowej. Papież zauważa m.in.:
„Spora część obecnej dynamiki komunikacji jest ukierunkowana przez zapotrzebowanie na szukanie odpowiedzi. Wyszukiwarki i sieci społecznościowe są punktem wyjścia komunikacji dla wielu
osób szukających porad, sugestii, informacji, odpowiedzi. W naszych czasach Internet staje się
coraz bardziej miejscem pytań i odpowiedzi. Więcej, często współczesny człowiek jest bombardowany odpowiedziami na pytania, których nigdy sobie nie stawiał albo potrzebami, których nie
odczuwa. Milczenie jest cenne, gdyż sprzyja niezbędnemu rozeznaniu wśród wielu bodźców i tak
wielu odpowiedzi, które otrzymujemy, właśnie po to, aby rozpoznać i sformułować pytania naprawdę ważne. W złożonym i zróżnicowanym świecie komunikacji pojawia się jednakże zainteresowanie wielu osób pytaniami ostatecznymi ludzkiej egzystencji: Kim jestem? Co mogę wiedzieć?
Co powinienem czynić? Na co mogę mieć nadzieję? Ważne jest przyjęcie osób, które formułują te pytania, otwierając możliwość głębokiego dialogu, tworzonego ze słów, wymiany myśli, ale
również z zaproszenia do refleksji i milczenia, które czasami może być bardziej wymowne niż
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wania do świadomego i krytycznego korzystania z mediów, czyli postulat szeroko
rozumianej edukacji medialnej.
Jaka jest zatem prawda o Internecie? Jak można go najkrócej scharakteryzować? Jak brzmi ów wewnętrzny message Internetu? Opinie na ten temat są niczym
cały Internet: krańcowo różne, od entuzjazmu, do potępienia. Nadmiar wolności,
który uzależnia; konwergencja posunięta do zacierania wszelkich granic i powodująca że treści dramatyczne i wzniosłe znajdujemy tuż obok wulgarnych i obscenicznych. Czy message Internetu brzmi: „wewnętrzna sprzeczność, homogenizacja, zacieranie granic, totalny chaos, brak zasad”? A może Internet jest po prostu
komunikacyjno-społeczno-kulturowym ucieleśnieniem postmodernizmu, z jego
relatywizmem, indywidualizmem, skrajnym liberalizmem, emocjonalnością, indyferentyzmem…?331

331

pochopna odpowiedź i pozwala temu, kto stawia sobie pytania, zejść w największą głębię samego
siebie i otworzyć się na tę odpowiedź, jaką Bóg wypisał w sercu człowieka”. Benedykt XVI, Milczenie i słowo drogą ewangelizacji. Orędzie na 46. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
(2012), „Ekai.pl” z 24 stycznia 2012 r., [online] http://ekai.pl/biblioteka/dokumenty/x1348/oredziebenedykta-xvi-wygloszone-podczas-audiencji-ogolnej-stycznia-r/ (dostęp 27 stycznia 2012 r.).
Myśl ta zrodziła się autorowi podczas pisania niniejszej monografii. O postmodernistycznych
kontekstach Internetu pisał m.in. J. Morbitzer. Por. J. Morbitzer, Postmodernistyczne konteksty
Internetu, referat na 15. Ogólnopolskim Sympozjum Naukowym „Komputer w edukacji” (Kraków
2005), [online] http://www.up.krakow.pl/ktime/ref2005/morbitz1.pdf (dostęp 24 maja 2012 r.).

3

Konwergencja mediów i jej konsekwencje

P

ojęcie konwergencji mediów wydaje się kluczowe dla zrozumienia większości opisywanych i analizowanych w niniejszej monografii zjawisk, dlatego też
warto poświęcić mu nieco więcej uwagi. Zjawisko to ma swój żywotny fundament
nie tylko w nowych mediach – rodzi również bardzo wiele konsekwencji o bardzo
zróżnicowanym charakterze. Staje się także przedmiotem analiz i badań wielu dyscyplin naukowych, w tym również badań interdyscyplinarnych oraz ważnym elementem teorii czy też quasi-teorii medialnych1.
Konwergencja (obok multimedialności i interaktywności) jest również jednym
z pryzmatów, przez które ujmowana jest przyszłość Internetu. Jej siłami napędowymi są: Internet, biznes elektroniczny (e-business), szybki rozwój aplikacji informatycznych oraz wzrost mocy obliczeniowej komputerów, połączony ze spadkiem
ich cen2. Jest to proces łączenia się mediów na różnych poziomach: od biznesowego po technologiczny. Treści medialne krążą między różnymi kanałami przekazu
– ma to podłoże ekonomiczne, raz wytworzona treść jest udostępniana różnym
odbiorcom3.

3.1. Konwergencja mediów i jej konteksty
Pojęcie konwergencji ma szeroki zakres semantyczny4. Jest to termin trudny do
wyjaśnienia, wręcz nieuchwytny, gdyż używany jest w wielu kontekstach i często
1
2

3
4

Por. M. Drożdż, Mediatyzacja życia…, art. cyt., s. 18.
Por. tenże, Konwergencja mediów – tendencje, modele i konsekwencje, „Studia Medioznawcze”
2008, nr 3 (34), s. 85. Jeśli idzie o wzrost mocy obliczeniowej komputerów, do dokonał się on
w sposób rzeczywiście wręcz lawinowy; dość uświadomić sobie, że współczesne telefony komórkowe posiadają procesowy o mocy obliczeniowej wielokrotnie przewyższającej będące swego czasu
hitem procesory i486.
Por. M. Filiciak, Internet – społeczne…, art. cyt., s. 106.
J. Beliczyński wylicza 25 sposobów rozumienia i definicji konwergencji. Por. J. Beliczyński, Strategie działania organizacji radia i telewizji w warunkach konwergencji medialnej, „Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” 2008, nr 782, s. 67–68.
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w swych definicjach jest niejednoznaczny5. Samo pojęcie konwergencji, przetłumaczone wprost z łacińskiego convergere oznacza „zbieżność”. Jego pierwsze użycia
odnotowujemy raczej na gruncie nauk przyrodniczych i ścisłych6. Z czasem termin
ten zaadaptowały dla swych potrzeb również nauki humanistyczne i społeczne.
Korzeni zastosowania terminu „konwergencja” w sferze medioznawstwa należy
szukać w rozwoju komputerów i sieci latach 60. i 70. XX w. Do rozpropagowania
terminu oraz problematyki konwergencji mediów przyczynili się zwłaszcza dwaj
medioznawcy: Ithiel de Sola Pool oraz Nicholas Negroponte7.
Przyczyny procesu konwergencji są niezwykle złożone, ale przede wszystkim
należy wymienić wśród nich takie zjawiska jak powstanie Internetu, proces digitalizacji, gwałtowny wzrost mocy obliczeniowej komputerów i szerokości pasma
przesyłowego, standaryzację infrastruktury sieciowej, powstanie otwartych elektronicznych platform sieciowych, liberalizację przepisów prawnych w dziedzinie
telekomunikacji oraz zjawisko globalizacji8.
Sam termin konwergencji nie jest jednak wyjaśniany w sposób spójny i można
tu wyodrębnić trzy różne podejścia: definicje ukierunkowane na sieci, na produkty
i usługi oraz na branże9. Zielona Księga Komisji Europejskiej zwraca uwagę, że
termin konwergencji wymyka się precyzyjnej definicji, ale dwa najczęstsze sposoby
jego rozumienia to „zdolność różnych platform sieciowych do prowadzenia zasadniczo podobnych rodzajów usług” oraz „integrowanie się urządzeń takich jak
telefon, telewizor i komputer osobisty”10. Konwergencja medialna nie jest zatem
zjawiskiem, które obejmuje tylko tradycyjne media (prasę, radio i telewizję), jest
ono znacznie szersze i dotyka także obszarów kultury, informatyki oraz telekomunikacji11. Najczęściej jednak podejmowany jest w rozważaniach nad konwergencją
aspekt technologiczny.
5
6
7
8
9
10

11

Por. G. Lawson-Borders, Media Organizations And Convergence: Case Studies of Media Convergence Pioneers, Lawrence Erlbaum 2006, s. 3.
Por. M.O. Wirth, Issues in Media Convergence, w: A.B. Albarran, S.M. Chan-Olmsted, M.O. Wirth
(red.), Handbook of Media Management And Economics, Routledge 2006, s. 446.
Por. K. Kopecka-Piech, Koncepcje konwergencji mediów, „Studia Medioznawcze” 2011, nr 3(46),
s. 11–12.
Por. L. Küng, Strategie zarządzania na rynku mediów, tł. P. Jabłoński, Warszawa 2010, s. 130–136.
Por. tamże, s. 126–127.
„The term convergence eludes precise definition, but it is most commonly expressed as: ·the ability
of different network platforms to carry essentially similar kinds of services, or the coming together
of consumer devices such as the telephone, television and personal computer”. Por. Green Paper
on the Convergence of the Telecommunications, Media and Information Technology Sectors, and the
Implications for Regulation – Towards an Information Society Approach z dnia 3 grudnia 1997 r.,
COM (97)623, Bruksela 1997, s. 1, [online] http://ec.europa.eu/avpolicy/docs/library/legal/com/
greenp_97_623_en.pdf (dostęp 11 stycznia 2012 r.).
Por. J. Beliczyński, Strategie działania organizacji radia i telewizji…, art. cyt., s. 66.
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G. Gmiterek zwraca uwagę, że w publikacjach z dziedziny nauk ścisłych, konwergencja jest opisywana jako zbieżność (przenikanie się) pewnych trendów rozwojowych w dziedzinie teleinformatyki i jako łączenie się funkcji i technologii sieci
komunikacyjnych o różnych rodowodach. Jeszcze inne definicje mówią o konwergencji jako zespoleniu wszystkich funkcji kanałów do transmisji głosu, obrazu,
danych oraz zespoleniu aplikacji w jedną, szerokopasmową strukturę opartą na
protokole internetowym IP. Jednak najłatwiej określić to zjawisko jako połączenie tradycyjnych cech takich urządzeń, jak komputer, telefon i faks z Internetem,
przy całym jego informacyjno-rozrywkowym charakterze. Jest ono również tożsame z zacieraniem się różnic pomiędzy tradycyjnymi środkami masowej komunikacji a Internetem12. Podobnie uważa A. Ilciów, którego zdaniem określenie
konwergencji mediów najczęściej odwołuje się do „procesów upodabniania się
(przenikania, integrowania, zbieżności) zjawisk w branży telekomunikacyjnej, informatycznej, medialnej (również rozrywkowej). Wskazuje się na jednoczesność
przekazu głosu i danych, integrację różnych sieci, współdziałanie transmisji przez
łącza komutowane i pakiety, współpracę komputera z innymi urządzeniami (np.
coraz powszechne wykorzystanie telefonii internetowej VoIP – Voice over Internet
Protocol)”13.
Zdaniem E. Chudzińskiego, konwergencja mediów to termin, który oznacza
„postępujące wzajemne powiązanie i przenikanie się sieci telekomunikacyjnych,
audiowizualnych i informatycznych. Podstawą, punktem wyjścia dla tych procesów
jest technologia cyfrowa, wdrażana przez wyżej wymienione sektory, a konsekwencją stopniowe zacieranie się różnic między nimi. Przykładem konwergencji jest
m.in. oferowanie programów telewizyjnych przez operatorów telekomunikacyjnych lub usług telekomunikacyjnych w sieciach operatorów kablowych”14.
Konwergencja mediów jest rzeczywistością wielowymiarową i złożoną. Wśród
różnych prób jej definiowania pojawiają się określenia, sugerujące, że jest ona procesem, pewną ideą projektowania mediów i urządzeń do ich odbioru, zjawiskiem
lub wręcz kompleksem zjawisk, przenikaniem i łączeniem, czy nawet jedną (przed-

12
13

14

G. Gmiterek, Prasa w dobie konwergencji i nowych mediów, „Biuletyn EBIB” 2008, nr 1(92),
[online] http://www.ebib.info/2008/92/a.php?gmiterek (dostęp 12 stycznia 2012 r.).
A. Ilciów, Konwergencja mediów a Internet, w: M. Kolczyński, S. Michalczyk, M. Mazur (red.),
Mediatyzacja kampanii politycznych, Katowice 2009, s. 242. Zdaniem specjalistów z firmy Gartner, w 2019 r. połowa wszystkich połączeń głosowych będzie realizowana właśnie przy użyciu tej
technologii. Por. D. Niedzielewski, Mobilny VoIP – świetlana przyszłość, „Internet Standard” z dnia
6 maja 2009 r., [online] http://www.internetstandard.pl/news/344766/Mobilny.VoIP.swietlana.przyszlosc.html (dostęp 13 stycznia 2012 r.).
Konwergencja mediów, w: E. Chudziński (red.), Słownik wiedzy o mediach, Warszawa–Bielsko Biała
2007, s. 105–106.
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ostatnią15) fazą rozwoju mediów16. W ujęciu ogólnym wyrażenie „konwergencja
mediów” określa cały kompleks zjawisk wieloaspektowego upodabniania się urządzeń medialnych i komunikacyjnych, choć pierwotnie nie były ze sobą spokrewnione technicznie. Konwergencja jest rezultatem rewolucji cyfrowej i przenikania się różnych sektorów informacji i komunikacji: sektora telekomunikacyjnego,
przestrzeni mediów i obszaru technologii informatycznej. Zjawisko konwergencji
jest postrzegane jako zrastanie się funkcji i technologii sieci komunikacyjnych
i medialnych o różnych rodowodach. Mamy tu do czynienia z tendencją uniformizacji i integracji różnych technik oraz środków przekazu17. Jak zauważa G. Gmiterek: „Konwergencja to nie tylko zmiany zachodzące na płaszczyźnie technicznej.
Jest to także przenikanie i łączenie poszczególnych cech i elementów charakterystycznych dla tradycyjnych środków przekazu oraz ich wzajemne współdziałanie.
Stapianie się radia, prasy, telewizji, telefonu i Internetu powoduje powstawanie
nowego supermedium, za pomocą którego otrzymujemy dostęp do całej masy różnego typu informacji”18. Przypuszcza się, że za kilka lat może nastąpić dalece posunięta (o ile nie całkowita) konsolidacja mediów, czyli zespolenie się wszystkich
mediów w jedno. Powszechne będą e-gazety, zaś dominującym przekazem będzie
przekaz multimedialny, tzn. komunikat pisany i jednocześnie komentowany, a przy
tym zobrazowany materiałem dźwiękowym i/lub filmowym. Mimo to będzie nadal
istniało zapotrzebowanie na media tradycyjne, które nie zostaną całkowicie unicestwione. Nastąpi więc koegzystencja mediów i ich wzajemne uzupełnianie się19.
Konwergencja jest jedną z sił napędowych zmiany cywilizacyjnej, tworzy ona
technologiczny fundament społeczeństwa informacyjnego, stając się tym samym
jedną z sił napędowych zmiany cywilizacyjnej20. Chodzi tu przede wszystkim
o „wynikający z cyfryzacji proces konwergencji telekomunikacji i informatyki
z radiem i telewizją, powstawanie nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej, szerokopasmowych sieci multimedialnych opartych w znacznym stopniu na
instalacjach światłowodowych o ogromnej przepustowości oraz przenikanie wynikających z tego technik informacyjno-komunikacyjnych do wszystkich dziedzin
15
16
17
18
19

20

Następującą po narodzinach, penetrowaniu, wzroście, dojrzałości, samoobronie i adaptacji,
a przed zanikaniem.
Por. K. Kopecka-Piech, Koncepcje konwergencji…, art. cyt., s. 13.
Por. M. Drożdż, Konwergencja mediów…, art. cyt., s. 85.
G. Gmiterek, Prasa w dobie konwergencji…, art. cyt. [online].
Por. A. Grzesik-Robak, Media tradycyjne wobec nowych rozwiązań technologicznych – szansa czy
zagrożenie, w: M. Jeziński (red.), Nowe media a media tradycyjne. Prasa, reklama, Internet, Toruń
2009, s. 32.
Por. A. Budziewicz-Guźlecka, Konwergencja jako podstawowy warunek pełnej koncepcji społeczeństwa informacyjnego, w: J. Goliński, K. Krauze (red.), Współczesne aspekty informacji, Warszawa
2008, s. 11; K. Jakubowicz, Media publiczne. Początek końca czy nowy początek, Kraków 2007,
s. 119.
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życia”21. Nie można jednak traktować konwergencji jako panaceum na wszystkie
bolączki mediów – ona tylko dostarcza możliwości wyboru między różnymi strategiami budowania swej pozycji w realiach technologicznej rewolucji. Do nadawców
i wydawców należy stworzenie konkretnych rozwiązań22.
Konwergencja mediów jest także definiowana jako proces ich stopniowego łączenia na różnych poziomach, począwszy od poziomu biznesowego (koncentracja
mediów, nasilająca się poprzez tworzenie wielkich koncernów), po technologiczny
(pojedyncze urządzenia pozwalają nam korzystać z różnych środków przekazu –
takimi urządzeniami są choćby nowoczesne telefony komórkowe)23.
Zdaniem T. Kowalskiego, konwergencja jest jedną z trzech składowych szerszego i bardziej złożonego procesu, który dokonuje się pomiędzy potrzebami odbiorców, konsumentów, klientów, stanem konkurencji na rynku mediów, istniejącą strukturą polityczną a innowacjami społecznymi i technologicznymi. Proces
ten nazywany jest mediamorfozą, a oprócz konwergencji współtworzą go współewolucja i współistnienie oraz kompleksowość24. Kolejne mediamorfozy to kolejne
etapy w rozwoju mediów25.
Obecna mediamorfoza, ściśle związana ze zjawiskami cyfryzacji i konwergencji
mediów ma bardzo duże znaczenie dla kształtowania się podstaw społeczeństwa
informacyjnego w jego wymiarze ekonomicznym, społecznym i jednostkowym.
Dzieje się tak, ponieważ zjawiska te przyczyniają się do zwiększenia podaży i konsumpcji nowoczesnych usług cyfrowych o wielorakim przeznaczeniu. Ponadto pobudzają one wdrażanie zastosowań multimedialnych w powiązaniu z rozbudową
i modernizacją odpowiedniej infrastruktury informacyjnej26.
Zjawisko konwergencji jest również powiązane ze zjawiskiem dywergencji.
Konwergencja wynika z naśladowania skutecznych działań konkurencji, a w efekcie do upodabniania się zachowań w obszarze rywalizacji. Dywergencja natomiast
21
22
23
24
25

26

A. Budziewicz-Guźlecka, Konwergencja jako podstawowy warunek…, art. cyt., s. 11.
Por. G. Lawson-Borders, Media Organizations And Convergence..., dz. cyt., s. 183–184.
Por. M. Filiciak, Internet – społeczne…, art. cyt., s. 106.
Por. T. Kowalski, Mediamorfoza – rzecz o przyszłości mediów…, art. cyt., s. 22–26. O mediamorfozie
zob. także wstęp niniejszej pracy.
Zdaniem T. Gobana-Klasa, takich mediamorfoz w rozwoju mediów jak dotąd było dziewięć.
Pierwszą było wynalezienie pisma, drugą – druk jako obieg wiedzy. Trzecia mediamorfoza została
nazwana przez przytaczanego naukowca „propagandą i informacją dla mas” i odwołuje się do
rozkwitu książki drukowanej i prasy jako źródła informacji. Czwarta mediamorfoza – ikonosfera
dla mas – to ekspansja mediów ikonicznych: magazynów ilustrowanych, fotografii, kina, wreszcie
telewizji.Mediamorfoza piąta (muzyka i słowo dla mas) odwołuje się do wynalazków fonografu
i radia. Kolejna, szósta, to łączność dla mas, a uosabiają ją wynalazki takie jak telegraf, fax, telefon i telewizja satelitarna. Siódmą mediamorfozą było ucyfrowienie mediów, ósmą – sieciowanie
mediów, zaś dziewiątą mobilność medialna. Por. T. Goban-Klas, Cywilizacja medialna. Geneza,
ewolucja, eksplozja, Warszawa 2005.
Por. A. Budziewicz-Guźlecka, Konwergencja jako podstawowy warunek…, art. cyt., s. 11–12.
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jest związana z dążeniem do zaznaczenia własnej odrębności i umocnienia swej
pozycji w obszarze pola rywalizacji27.
Za jedną z lepszych i bardziej wyczerpujących definicji konwergencji można
uznać sformułowanie K. Kopeckiej-Piech. Jej zdaniem konwergencja jest zasadą
funkcjonowania środowiska medialnego, która opiera się na wzajemnym upodabnianiu lub zbliżaniu takich jednostek mediów, jak urządzenia, sieci, rynki i zawartość, a jej egzemplifikację stanowią strategie komunikacyjne projektowane przez
nadawców i odbiorców. Konwergencja ma swój wymiar ekonomiczny, organizacyjny, technologiczny i społeczno-kulturowy, w tym ściśle medialny (w zakresie zawartości). Badanie konwergencji to zatem badanie środowiska medialnego, w którym
obowiązują nowe zasady28. Może się ono dokonywać w różnych aspektach; może
być też przedmiotem zainteresowania wielu dyscyplin naukowych (na marginesie, zjawisko interdyscyplinarności również jest jednym z rodzajów konwergencji,
tym razem zachodzącej w sferze nauki). K. Krzysztofek stwierdza: „Każdą prawdę
o mediach cyfrowych można wypowiedzieć i uzasadnić. Takie stwierdzenie wypływa nie z bezradności i relatywizmu badacza, lecz świadomości tego, że ład medialny jest w istocie bezładem, cechą wspomnianej złożoności systemu społecznego
– jego nieprzewidywalności i chaotyczności”29. Zaś na pytanie, jak zatem badać
cyfrowe media?, odpowiada: „Nie ulega wątpliwości, że same media studies sobie
z tym nie poradzą. Przede wszystkim dlatego, że sieci to nie tylko medium, ale
także środowisko (środowiska) społeczne, w którym znajduje ujście coraz więcej
energii ludzkiej. (…) Przepastna obfitość tych zasobów sprawia, że utrudnione jest
badanie trzech kanonicznych w medioznawstwie elementów: tekstów (zawartości), instytucji i publiczności. Związane jest to z samą naturą nieliniowego układu
społecznego, jakim jest Internet. To zmusza do wyjścia poza dotychczasowe dyskursy teoretyczne w refleksji o mediach i komunikowaniu”30. Dla medioznawców
oznacza to konieczność hybrydyzacji obszarów badań i stosowania zintegrowanych
metod31. Nie ulega jednak wątpliwości, że te zagadnienia muszą być badane, i to
z punktu widzenia różnych nauk.
27

28
29
30
31

Por. M. Mrozowski, Spectator in spectaculum. Ukryte osobowości programów telewizyjnych TVP1,
TVP2, TVN, Polsat, „Studia Medioznawcze” 2010, nr 1(40), s. 20–21. Terminów „konwergencja”
i „dywergencja” jako pierwszy użył na początku XVIII w. Wiliam Derham, aczkolwiek terminy
te odnosiły się do sfery biologii: przy ich użyciu opisywał adaptacyjne mechanizmy oczu różnych
zwierząt. Pewne ślady teorii konwergencji i dywergencji widoczne są także w teorii ewolucji Darwina – można zidentyfikować je jako zjawiska „anagenesis” i „cladogenesis” (anagenezy i kladogenezy). Por. Infotendencias Group, Media Convergence, w: E. Siapera, A. Veglis, The Handbook of
Global Online Journalism, Wiley-Blackwell 2012, s. 24–25.
Por. K. Kopecka-Piech, Koncepcje konwergencji…, art. cyt., s. 13–14.
K. Krzysztofek, Status mediów cyfrowych…, art. cyt., s. 13.
Tamże, s. 13–14.
Por. K. Kopecka-Piech, Koncepcje konwergencji…, art. cyt., s. 24.
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Pojęcie konwergencji mediów wiąże się bardzo ściśle z pojęciem cyfryzacji (digitalizacji) – jest ono ujmowane jako „rezultat rewolucji cyfrowej wspomaganej
szybkim rozwojem innowacyjnych rozwiązań multimedialnych”32, ponadto zauważa się, że „konwergencja jest wynikiem cyfryzacji i komputeryzacji wszystkich
mediów, dzięki czemu nabrały one charakteru multimedialnego”33. Niewątpliwie
czynnikiem sprzyjającym konwergencji jest również miniaturyzacja34. Cyfrowa rewolucja informacyjna czyli mariaż komputera i mediów, polegająca na przejściu
z analogowego do cyfrowego systemu kodowania informacji, w połączeniu z rozwojem nowych systemów transmisji tworzy nowy scenariusz techniczny, dzięki któremu informowanie i komunikowanie mogą być realizowane za pośrednictwem wielu
elastycznych form35.
Digitalizacja mediów obejmuje swym zasięgiem kanały i technologie przepływu treści, techniczne urządzenia przekazu, odbioru i notacji treści oraz same treści. Jest jednocześnie fundamentem zachodzących między nimi procesów, które
polegają na wzajemnej konwergencji, hybrydyzacji oraz konkurencji (hiperkonkurencji). Trzeba też zauważyć, że dynamika tych zjawisk jest niezwykle wysoka36.
Do symptomów hiperkonkurencji należą m.in. pojawianie się nowych, znaczących
podmiotów na rynku, doskonalenie technologii już istniejących i oferowanie nowych, poszerzanie oferty o nowe, atrakcyjne i o wyższej jakości usługi i produkty,
wojna cenowa, skutkująca obniżaniem cen, przełamywanie pozycji monopoli i oligopoli oraz spektakularne sukcesy i porażki (niekiedy wręcz bankructwa) działających na tym rynku podmiotów37.

3.2. Obszary konwergencji mediów
W literaturze spotykamy różne podziały i typologie konwergencji. W wielu wypadkach są one zbliżone, jednak autorzy nieco inaczej rozkładają akcenty. Warto
przyjrzeć się zatem tym różnym spojrzeniom na konwergencję.
A. Ilciów wyróżnia konwergencję rynkową (na poziomie przedsiębiorstw), usługową (dążącą w stronę zaspokojenia wszelkich potrzeb klienta, jeśli chodzi o transmisję danych, niezależnie od ich formy, miejsca i czasu), technologiczną (jednakowy
32
33
34
35
36
37

A. Budziewicz-Guźlecka, Konwergencja jako podstawowy warunek…, art. cyt., s. 11.
Tamże.
Por. S. Kotuła, Konwergencja mediów…, art. cyt., s. 244.
Por. M. Drożdż, Mediatyzacja życia…, art. cyt., s. 32.
Por. A. Małachowski, Konwergencja i hybrydyzacja mediów komunikacji, w: J. Goliński, K. Krauze
(red.), Współczesne aspekty informacji, Warszawa 2008, s. 221–222.
Por. A. Małachowski, Hiperkonkurencja na rynku operatorów telekomunikacyjnych w Polsce, w:
J. Goliński i in. (red.), Współczesne aspekty informacji. Tom 2, Warszawa 2010, s. 16.
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cyfrowy przekaz sygnału od miejsca powstania komunikatu do miejsca odbioru) i regulacyjną (na płaszczyźnie prawnej)38. J. Beliczyński wyróżnia z kolei konwergencję
technologii i urządzeń, mediów, treści, przedsiębiorstw oraz rynków39. A. Budziewicz-Guźlecka z kolei mówi o następujących rodzajach konwergencji: konwergencja usługowa, konwergencja rynkowa (pozioma lub pionowa), konwergencja technologiczna i konwergencja regulacyjna40. Wydaje się jednak, że najbardziej dojrzały
i dopracowany jest podział, zaproponowany przez K. Kopecką-Piech, który będzie
podstawą schematu dalszego wywodu. Autorka ta wyróżnia konwergencję technologiczną, ekonomiczną i konwergencję zawartości, dzieląc te trzy kategorie na bardziej
szczegółowo zdefiniowane obszary41.

3.2.1. Płaszczyzna technologiczna
Na płaszczyźnie technologicznej zjawisko konwergencji jest związane z digitalizacją, miniaturyzacją i hybrydyzacją. Jawi się jako rezultat rewolucji cyfrowej wspomaganej szybkim rozwojem innowacyjnych rozwiązań multimedialnych. Na tym
poziomie konwergencja może występować jako konwergencja urządzeń, rozwiązań lub jako konwergencja sieciowa42.
3.2.1.1. Konwergencja urządzeń
Od samego początku historia dziennikarstwa i medioznawstwa była ściśle powiązana z postępem technologicznym. Początkowo jednak czas między powstaniem
jakiegoś wynalazku a jego implementacją w sferze mediów był dość długi (np. wynalezienie druku – dynamiczny rozwój prasy). Z biegiem czasu jednak okres ten
ulegał skracaniu. Obecnie media wykorzystują nowe technologie niemal natychmiast, zaś proces technologicznej innowacji jest prowadzony głównie przez firmy
telekomunikacyjne, producentów sprzętu komputerowego i dostawców cyfrowych
aplikacji. To właśnie oni narzucają główne tendencje w rozwoju mediów. Obecnie
przejawia się to w produkcji urządzeń, które będą zarazem mobilne, interaktywne
i multimedialne. To oznacza, że jakiekolwiek urządzenie wyposażone w ekran jest
w stanie odtworzyć dowolną zawartość medialną (słowo pisane, dźwięk, obraz)43.
Zatem kolejną konsekwencją konwergencji mediów jest powstawanie mediów
hybrydalnych44. H. Jenkins pisze o „micie czarnej skrzynki”, zgodnie z którym
38
39
40
41
42
43
44

Por. A. Ilciów, Konwergencja mediów…, art. cyt., s. 242–243.
Por. J. Beliczyński, Strategie działania…, art. cyt., s. 69.
Por. A. Budziewicz-Guźlecka, Konwergencja jako podstawowy warunek…, art. cyt., s. 12.
Por. K. Kopecka-Piech, Koncepcje konwergencji…, art. cyt., s. 15–25.
Por. tamże, s. 15–18.
Por. Infotendencias Group, Media Convergence, art. cyt., s. 30.
Por. K. Stasiuk-Krajewska, O (nie)nowych konsekwencjach…, art. cyt., s. 38.
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prędzej czy później wszystkie treści medialne będą trafiać do nas przez pojedynczą czarną skrzynkę (albo przez czarne skrzynki, które będziemy ze sobą zabierać
wszędzie, dokądkolwiek się udamy)45. Idea media boxes, które łączyłyby usługi
audio, wideo i Internet, zyskuje na popularności. Coraz częściej realizowany jest
postulat all in one, czego przykładem są komputery umożliwiające obsługę telewizji, radia, wideo i Internetu, a dostęp do nich jest bezprzewodowy i może być
realizowany za pomocą pilota. Innym przykładem takich media boxes są tablety
i smartfony, które dominują rynek telefonów komórkowych. Media, które dotychczas były od siebie jakościowo różne i odrębne, żyją w symbiozie i wydaje się, że są
już nieodwołalnie na siebie skazane46.
Zmiany, które zmierzają w stronę coraz bardziej wyspecjalizowanych urządzeń medialnych, jednocześnie koegzystują z tendencją tworzenia sprzętu, posiadającego coraz większe możliwości. Ponieważ nikt nie jest pewien, jakie rodzaje
poszczególnych funkcji powinny być ze sobą łączone, zmusza się konsumentów
do kupowania całej gamy urządzeń, które są wyspecjalizowane, ale jednocześnie
niekompatybilne ze sobą. Z drugiej strony można zauważyć także zwiększającą
się liczbę funkcji w obrębie tego samego urządzenia medialnego; opcji, które
zmniejszają możliwości tego urządzenia do wypełniania jego oryginalnego zadania (dobrym przykładem są tu, wg Jenkinsa, nowoczesne telefony komórkowe)47.
Z reguły są one zintegrowane z technologią Wi-Fi i oferują dostęp do Internetu
typu hot spot. Mają podstawowe funkcje PDA (Personal Digital Assistant), zwykle
wyposażone są w przeglądarkę internetową, telewizję mobilną, radio i radio wizyjne (visual radio). Już od dłuższego czasu są również zintegrowane z kamerą i aparatem fotograficznym; mają także często funkcję wideotelefonu48. Są one zatem
45

46

47

48

Por. H. Jenkins, Kultura konwergencji…, dz. cyt., s. 20. Jednak koncepcje, dotyczące tego, co może
pełnić rolę owej „czarnej skrzynki”, zmieniały się. Początkowo w tej roli widziano odbiornik telewizyjny, później komputer osobisty PC, następnie akcesoria internetowe, coraz mniejsze komputery czy konsole do gier. Por. K. Kopecka-Piech, Koncepcje konwergencji…, art. cyt., s. 15–16.
Por. M. Szpunar, Proces konwergencji jako determinanta funkcjonowania współczesnych mediów,
„Studia Humanistyczne” 2008, nr 6, s. 84 [online] http://journals.bg.agh.edu.pl/STUDIA/2008/
SH_2008_06.pdf (dostęp 13 stycznia 2012 r.), s. 84. Więcej przykładów konwergencji urządzeń
technicznych zob. A. Małachowski, Konwergencja i hybrydyzacja…, art. cyt., s. 225.
Por. H. Jenkins, Kultura konwergencji…, dz. cyt., s. 20–21. Trzeba zauważyć, że słowa Jenkinsa – jak
słusznie zauważa M. Szpunar – odnoszą się bardziej do rzeczywistości lat 90. XX w., niż do stanu
obecnego. To właśnie pod koniec XX stulecie producenci lubowali się w zarzucaniu rynku niekompatybilnymi urządzeniami, z których każde miało swego własnego pilota, w efekcie czego w domu
znajdowało się po kilka-kilkanaście pilotów, zaś przeciętny użytkownik, przytłoczony mnogością
opcji technicznych, spędzał długie godziny na wertowaniu instrukcji obsługi bądź też po prostu wykorzystywał wyłącznie znikomy ułamek możliwości tych urządzeń. Natomiast współcześnie panuje
raczej w projektowaniu interfejsów tendencja intuicyjności i prostoty obsługi (user friendly). Por.
M. Szpunar, Proces konwergencji jako determinanta…, art. cyt., s. 84.
Por. A. Małachowski, Konwergencja i hybrydyzacja…, art. cyt., s. 225.
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już „nie tylko urządzeniami telekomunikacyjnymi. Za ich pomocą gramy w gry,
ściągamy informacje z Internetu, robimy i przesyłamy zdjęcia i wiadomości tekstowe. Coraz częściej pozwalają nam oglądać zapowiedzi nowych filmów, pobierać
fragmenty powieści odcinkowych, czy wziąć udział w koncercie na odległość”49.
W ogóle, pisząc o cyfrowej rewolucji i przewrocie w komunikacji, nie sposób
pominąć rolę, jaką odgrywają w tym procesie telefony komórkowe, a zwłaszcza
smartfony50. Cytowany już M. Saylor nie waha się nazwać ich „największym medium komunikacyjnym w historii”51, zaś T. Ahonen zauważa, że rosnąca w tempie
przyrostu geometrycznego popularność telefonów komórkowych przekłada się
również na zauważalne zmiany w naszym zachowaniu, zwyczajach i postawach52.
Kluczowym słowem, co trzeba bardzo mocno podkreślić, wydaje się być tu „mobilność”. Jak zauważa P. Drzewiecki, istota technologii mobilnych opiera się na
filozoficznym pojęciu ruchu i zmiany i często obecnie jest ustawiana w opozycji do
pojęcia stacjonarności. Architektura technologii mobilnych zakłada, że użytkownik jest ruchomy. Następstwem mobilności jest z kolei wspomniana już wielofunkcyjność i kumulacja usług telekomunikacyjnych i medialnych w obrębie jednego
urządzenia53. Technologie mobilne przytaczany autor definiuje jako „grupę przenośnych urządzeń elektronicznych pozwalających na odbieranie, przetwarzanie
49
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Por. H. Jenkins, Kultura konwergencji…, dz. cyt., s. 20–21. A Budziewicz-Guźlecka stawia zasadne
w tym kontekście pytanie: Jak w tej sytuacji powinni odnaleźć się producenci sprzętu? Wydaje się,
że przede wszystkim powinni zmierzać do powstawania ujednoliconych standardów dla urządzeń
konwergentnych. Ponadto powinni umożliwić odbiorcom wykorzystanie już istniejących sieci do
korzystania z usług konwergentnych, co może wiązać się, niestety, z nakładami na dostosowanie
tychże sieci. Konieczne z punktu widzenia producentów sprzętu wydaje się dokładne rozeznanie
i analiza rynku, by móc oferować sprzęt, który przez uczestników rynku jest najbardziej pożądany.
Nie oznacza to jednak całkowitej rezygnacji z usług niekonwergentnych, które nadal powinny być
oferowane. Por. A. Budziewicz-Guźlecka, Konwergencja jako podstawowy warunek…, art. cyt., s. 18.
P. Drzewiecki definiuje smartfon jako „przenośne urządzenie telefoniczne integrujące w sobie
funkcje telefonu komórkowego i komputera kieszonkowego (PDA – ang. Personal Digital Assistant). Pierwsze smartfony powstały pod koniec lat 90. XX w., a obecnie łączą funkcje telefonu
komórkowego, poczty elektronicznej, przeglądarki sieciowej, pagera, GPS, jak również cyfrowego
aparatu fotograficznego i prostej kamery wideo. W nowszych modelach dostępne są też funkcje
typowe dla PDA, jak zarządzanie informacją osobistą (ang. Personal Information Management).
Niektóre modele potrafią odczytywać dokumenty biurowe w formatach Microsoft Office i PDF”.
P. Drzewiecki, Technologie mobilne w edukacji i pracy. Implikacje społeczno-kulturowe, w: A. Adamski, A. Gralczyk, K. Kwasik, M. Laskowska (red.), Media audiowizualne i cyfrowe wobec wyzwań
współczesnego społeczeństwa, Warszawa 2012, s. 260.
Por. M. Saylor, The Mobile Wave…, dz. cyt., s. 162.
Por. T. Ahonen, Mobile as 7th of the Mass Media. Cellphone, Cameraphone, iPhone, Smartphone,
Futuretext 2008, fragmenty dostępne online: http://mobilemarketingprofits.com/wp-content/uploads/tomiahonen-mobile7thmassmedia-excerpt.pdf (dostęp 13 września 2012 r.).
Por. P. Drzewiecki, Technologie mobilne…, art. cyt., s. 259. W przytaczanym artykule warto również zwrócić uwagę na bardzo ciekawą analizę etymologiczną słowa „mobilność”. Por. tamże,
s. 257–259.
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i wysyłanie informacji bez konieczności przewodowego połączenia z siecią teleinformatyczną. Mowa tutaj o sieci internetowej lub też sieciach telefonii komórkowej. Mobilność technologiczną cechuje przede wszystkim możliwość bezprzewodowej komunikacji pomiędzy urządzeniami, niekoniecznie tego samego rodzaju
czy przeznaczenia. Przy takim podziale do klasy technologii mobilnych możemy
zaliczyć: cyfrową łączność radiową, rozwiązania WLAN, łączność z wykorzystaniem fal podczerwonych, technologię Bluetooth, sieci komórkowe DCS, NMT,
GSM, UMTS lub też inne mniej popularne rozwiązania”54.
T. Ahonen określa telefony komórkowe i smartfony mianem siódmego kanału mediów (poprzednie to, jego zdaniem, druk, rejestracja dźwięku, kino, radio,
telewizja i Internet). Uważa on jednak, że to właśnie smartfony są najdoskonalszym medium, dając swym użytkownikom 7 unikalnych korzyści: są pierwszym
naprawdę osobistym kanałem medialnym, są stale noszone i włączone, tylko one
zawierają wbudowany kanał dokonywania mikropłatności, są dostępne w momencie kreatywnego impulsu, popychającego do zrobienia zdjęcia lub nagrania filmu,
dostarczają nadawcy niemal perfekcyjnych danych o odbiorcach, ponadto tylko
one oddają społeczny kontekst konsumpcji mediów55.
Zdaniem E. Mistewicza, to właśnie „tablety i smartfony wytyczą rozwój mediów. To najsilniej rozwijający się segment urządzeń telekomunikacyjnych. Małe
urządzenia zastąpią bogatą płytotekę, wideotekę, telefon, aparat fotograficzny,
kompas, odbiornik radiowy i konsolę gier, przenośny odbiornik telewizyjny (…),
ale przede wszystkim naszą własną gazetę”56. Za moment przełomowy, w którym
telefony komórkowe przestały być li tylko narzędziem komunikacji, stały się zaś
wielofunkcyjnymi kombajnami, umożliwiającymi przeglądanie stron internetowych, płatności, reklamowanie, twórczość artystyczną (robienie zdjęć i filmów)
oraz czynny udział w społecznościach, Ahonen uznaje prezentację w 2007 r. nowego modelu iPhone’a przez firmę Apple – posuwa się przy tym do stwierdzenia, że
historia telefonów komórkowych dzieli się na dwie ery: przed iPhone’m (Before the
iPhone – BI) i po nim (After the iPhone – AI)57.
54
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Tamże, s. 257–258.
Por. T. Ahonen, Mobile as 7th…, dz. cyt.
E. Mistewicz, Media tradycyjne…, art. cyt.
Por. T. Ahonen, Mobile as 7th…, dz. cyt. Warto odnotować, że 12 września 2012 r. firma Apple
zaprezentowała kolejny model iPhone’a: iPhone 5, w porównaniu z poprzednim modelem, jest
cieńszy i ma większą przekątną ekranu (4 cale) – co świadczy o tym, że wzrost wielkości ekranu
to obecnie trwały trend w świecie smartfonów. Por. H. Kelly, J.D. Sutter, It’s here: Apple unveils iPhone 5, „CNN.com” z 12 września 2012 r., [online] http://edition.cnn.com/2012/09/12/tech/
mobile/apple-iphone-launch/index.html (dostęp 13 września 2012 r.); A. Stanisławska, Jest nowy
iPhone. To nie rewolucja, „Rzeczpospolita” z 12 września 2012 r., [online] http://www.ekonomia24.
pl/artykul/706184,932874-Jest-nowy-iPhone--To-nie-rewolucja.html (dostęp 13 września 2012 r.).
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Do litanii zastosowań, wyliczonej przez Mistewicza, można chyba dopisać
coraz to nowe, jest to na pewno lista otwarta. Wydarzenia „Arabskiej Wiosny”
2011 r. pokazały, że telefony komórkowe mogą nawet wpływać na bieg politycznych wydarzeń. Samospalenie, jakiego dokonał skromny, nikomu nie znany, tunezyjski uliczny sprzedawca Mohamed Bouazizi w akcie protestu przeciw konfiskacie swego straganu, pozostałoby zapewne bez echa, gdyby nie zostało sfilmowane
i rozpowszechnione w błyskawicznym tempie za pomocą multimedialnych telefonów komórkowych. Filmy z płonącym Bouazizim wstrząsnęły Tunezją, a w dalszej
konsekwencji – całym światem arabskim, dając początek całej fali demonstracji.
Bouazizi, który zmarł po dwóch tygodniach wskutek oparzeń, stał się symbolem
nie tylko „Arabskiej Wiosny”, ale także mobilnej rewolucji komunikacyjnej58.
Ciekawym przykładem zastosowań mobilnej technologii wydają się tzw. kody
QR (QR codes). Skrót QR pochodzi od angielskich słów Quick Responses. Kod
QR jest rodzajem kodu kreskowego. Został wynaleziony przez japońską firmę
Denso Wave w 1994 r. Jest to kod modularny, stałowymiarowy, alfanumeryczny,
dwuwymiarowy, matrycowy, o kwadratowym kształcie. Budowa kodu umożliwia
jego umieszczenie i szybki odczyt na przedmiotach przemieszczających się względem urządzenia skanującego. Wystarczy zrobić zdjęcie kodu QR, by aplikacja
odczytała informacje w nim zawarte i spowodowała uruchomienie w telefonie zaprogramowanych w kodzie działań, a przez to umożliwiła błyskawiczne dotarcie
do cyfrowej informacji. W ten sposób można przekazać emaila, adres www czy jakąkolwiek wiadomość, a także bezpośrednio uruchomić w przenośnym urządzeniu
stronę www, której adres był zaprogramowany w kodzie59.
Specyfika kodowania, używanego przy generowaniu kodów QR, umożliwia
zapisanie przy jego pomocy dużo większej ilości informacji niż przy uzyciu tradycyjnego kodu kreskowego, stąd też ich rosnąca popularność60. Z drugiej jednak
58
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Więcej zob.: R. Abouzeid, Bouazizi: The Man Who Set Himself and Tunisia on Fire, „Time Magazine World” z 21 stycznia 2011 r., [online] http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,
2044723,00.html (dostęp 13 września 2012 r.); Y. Ryan, The tragic life of a street vendor, „Aljazeera.com” z 20 stycznia 2011 r., [online] http://www.aljazeera.com/indepth/features/2011/01/
201111684242518839.html (dostęp 13 września 2013 r.).
Por. Co to jest QR code?, serwis „QRCODE.com.pl” (brak daty opubl.), [online] http://qrcode.com.
pl/38-qrcode.html (dostęp 13 września 2012 r.); Corporate Information, strony internetowe firmy
„Denso Wave” (brak daty opubl.), [online] http://www.denso-wave.com/en/about/ (dostep 13 września 2012 r.); About 2D Code, serwis „QR Code.com” (brak daty opubl.), [online] http://www.qrcode.com/en/aboutqr.html (dostęp 13 września 2012 r.); QR Code, „Wikipedia” (ost. aktualizacja
31 sierpnia 2012 r.), [online] http://pl.wikipedia.org/wiki/QR_Code (dostęp 13 września 2012 r.).
Kody QR coraz częściej można spotkać tam, gdzie doprawdy trudno byłoby się ich spodziewać.
W Wielkiej Brytanii pojawiły się one ostatnio na nagrobkach – po zeskanowaniu kodu przy pomocy smartfona, można otworzyć stronę internetową, poświęconą zmarłemu. Jej zawartość zależy tylko od inwencji rodziny i przyjaciół: może być to proste zdjęcie i biografia zmarłego, ale także filmy
czy całe albumy z fotografiami. Taka strona może też dawać odwiedzającym możliwość dokonania

3.2. Obszary konwergencji mediów

167

strony, oznacza to również niebezpieczeństwo generowania przez hakerów kodów,
które wywołują działania niepożądane: przekierowują na fałszywe strony, instalują
złośliwe aplikacje czy też pomagają wykradać ważne dane użytkownika61.
Kolejnym przykładem może być dynamiczny rozwój tzw. m-commerce, czyli
mobilnych zakupów przez Internet. Już teraz można zrobić zdjęcie produktu
w księgarni, w gazecie, na ekranie czy na plakacie. Dzięki technologii rozpoznawania obrazów poszukiwany przez nas produkt jest wyszukiwany w bazie danych.
Następnie aplikacja przedstawia nam oferty i możliwości jego zakupu w Internecie, dzięki czemu natychmiast można zamówić go z dostawą do domu. Również
płatność może być dokonywana bezpośrednio przez urządzenie mobilne62.
Z badań międzynarodowej firmy badawczej Nielsen, przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych wynika, że w trakcie oglądania telewizji 57% właścicieli
smartfonów lub tabletów sprawdza na tych urządzeniach pocztę elektroniczną, zaś
44% surfuje po Internecie w poszukiwaniu informacji, które zupełnie nie są związane z oglądanym programem lub też spędza czas na serwisach społecznościowych.
Prawie 60% osób w wieku 18–34 lata wchodzi na portal społecznościowy używając
telefonu komórkowego (przy czym 44% amerykańskich użytkowników komórek
ma smartfony). Ponadto, poza komputerami, najpopularniejszymi urządzeniami
do oglądania wideo w sieci są właśnie smartfony. Na świecie wideo w ten sposób
przegląda już 28% internautów (w Europie: 15%, w USA 20%, w rejonie Azji
i Pacyfiku aż 41%, a w Ameryce Łacińskiej 29%). 11% użytkowników robi to na
innych przenośnych urządzeniach (w Europie 6%, w USA 13), a 8% na tabletach.
W USA z tabletów korzysta się głównie po to, by przeczytać najnowsze informacje
(robi to 39% właścicieli tych urządzeń), ponad jedna trzecia (34%) szuka informacji sportowych, a niemal jedna trzecia (31%) czyta na tabletach książki63. Widzimy
zatem zjawisko, które – za M. Saylorem – można określić mianem „mobilnej fali”
(the mobile wave). Jego zdaniem, żyjemy w świecie, w którym jego dotychczasowe
elementy, jak choćby prasa, książki czy pieniądze w błyskawicznym tempie stają się
komputerowym software’m. Firmy, zakorzenione w tradycyjnym, fizycznym świe-
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kondolencyjnego wpisu. Por. The barcode on a gravestone: Funeral director’s interactive headstones
launch tributes to the departed with the swipe of a mobile phone, „Mail Online News” z 5 września
2012 r., [online] http://www.dailymail.co.uk/news/article-2198127/Quick-Response-QR-Beyondgrave-A-funeral-director-launches-revolutionary-way-loved-ones-memory-alive-interactive-headstones.html (dostęp 13 września 2012 r.).
Por. M. Chmielewski, Uwaga na kody QR, „Chip.pl” z 28 lutego 2012 r., [online] http://www.chip.
pl/news/bezpieczenstwo/technologie-bezpieczenstwa/2012/02/uwaga-na-kody-qr (dostep 13 września 2012 r.).
Por. P. Zieliński, Mobilne przeboje, „Press” 2012, nr 4, s. 60–63.
Por. Internet wchłania media, „Rzeczpospolita” z 12 marca 2012 r., [online] http://www.ekonomia24.
pl/artykul/706258,837076-Media-niedlugo-tylko-przez-Internet.html (dostęp 31 marca 2012 r.).
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cie upadają (np. Kodak, Border Books), zaś gwałtowny rozwój notują te, które
zapuściły korzenie w przestrzeni wirtualnej (np. Amazon)64.
Ta litania zachwytów nad możliwościami smartfonów nie zmienia jednak faktu,
że wraz z poszerzaniem palety możliwości urządzeń mobilnych, nasila się dyskusja,
której clou można sprowadzić do pytania: czy smartfony czynią z nas „superludzi”, poszerzając nasze możliwości komunikowania się i zdobywania wiedzy, czy
też raczej „supergłupców”, gdyż pod wpływem uzależnienia od technologii tracimy umiejętność analitycznego i abstrakcyjnego myślenia, wyszukiwania informacji
czy też zwykłą, ludzką zaradność?65 Innym aspektem tak dynamicznego rozwoju
znaczenia smartfonów i multimedialnych telefonów komórkowych w komunikacji
jest coraz dalej posunięta integracja sprzętu z organizmem człowieka. S. Turkle
w przytacza w swej książce „Alone Together” swe rozmowy z nastolatkami, którzy
nie tylko wyznali jej, że śpią ze swymi smartfonami, ale owe multimedialne zabawki stają się dla nich wręcz czymś na kształt fantomowej kończyny – do tego stopnia,
że gdy są zmuszeni na jakiś czas rozstać się ze swym telefonem (np. zamknąć go
w szkolnej szafce), to i tak wyczuwają, kiedy telefon wibruje. Stąd też autorka pisze
o nowym stanie naszej świadomości – swoistej szczelinie między ekranem smartfona i światem realnym, powołanej do istnienia przez technologię66.
3.2.1.2. Konwergencja rozwiązań
O konwergencji rozwiązań mówimy, rozważając aspekt ujednolicania metod dostępu do sieci, procesów, usług i aplikacji. Jesteśmy świadkami pojawiania się tzw.
usług multimedialnych. Konwergencja usług obejmuje zarówno konwergencję
transmisyjną (świadczenie podobnych usług za pomocą odmiennych środków realizacji, należących do odmiennych sektorów komunikacyjnych), jak i zróżnicowane rozwiązania wynikające m.in. z konwergencji urządzeń67. W procesie konwergencji rozwój technologii jest wyraźnie ukierunkowany na tworzenie spójnych
systemów (platform), które oferują usługi, do tej pory występujące oddzielnie oraz
nowe usługi, możliwe dzięki technologii cyfrowej i wykorzystaniu sieci68. Przekaz
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Por. M. Saylor, The Mobile Wave…, dz. cyt., s. IX–X.
Por. J. D. Sutter, How smartphones make us superhuman, „CNN.com” z 10 września 2012 r.,
[online] http://edition.cnn.com/2012/09/10/tech/mobile/our-mobile-society-intro-oms/index.html
(dostęp 13 września 2012 r.); tenże, On second thought: Maybe smartphones make us ‘SuperStupid’?, „CNN.com” z 12 września 2012 r., [online] http://edition.cnn.com/2012/09/11/tech/mobile/
smartphones-superstupid/index.html (dostęp 13 września 2012 r.).
Por. S. Turkle, Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other,
Basic Books 2011, s. 16–17.
Por. K. Kopecka-Piech, Koncepcje konwergencji…, art. cyt., s. 16–17.
Por. A. Budziewicz-Guźlecka, Konwergencja jako podstawowy warunek…, art. cyt., s. 11.
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sygnału jest całkowicie zdigitalizowany; sygnał jest cyfrowy od miejsca powstania
komunikatu do miejsca odbioru69.
Istnieje – jak już powiedziano – wyraźny związek między konwergencją mediów
a cyfryzacją całej ich zawartości70. Nie można jednak – jak zauważa I. Fiut – twierdzić, że jest to wyłącznie proces jednostronny, lecz dwukierunkowy. Autor ten
wyróżnia konwergencję mimetyczną, która polega na dopasowaniu tradycyjnych
form przekazu do wymogów cyfrowego świata oraz konwergencję mimikryczną,
która polegałaby na upodobnieniu zawartości multimedialnej do wzorców percepcji charakterystycznych dla obcowania z przekazem analogowym71.
Zdaniem D. de Kerckhove’a, proces cyfryzacji eliminuje granice między mediami, redukując zasady ich działania do wspólnego mianownika72. Dzięki temu
możliwa jest migracja technologii z jednego sektora do innego oraz powstawanie nowych technologii, które umożliwiają świadczenie usług konwergentnych –
przykładem może być „migracja technologii, umożliwiającej transmisję danych
w sieciach szkieletowych z komutacją pakietów z sieci internetowych do sieci
stacjonarnych, natomiast po uzupełnieniu tej technologii o zestaw odpowiednich
protokołów możliwe stało się przesyłanie sygnałów mowy w oparciu o łącza z komutacją pakietów, czyli VoIP – Voice over IP”73.
Podstawowym założeniem konwergencji komunikacji elektronicznej jest dostępność usług konwergentnych wszędzie i zawsze, niezależnie od kanałów transmisyjnych oraz typów terminali użytkownika (telefon stacjonarny, komórkowy,
komputer, telewizor, komunikator osobisty PDA). Systemy teleinformatyczne
dostarczają je w taki sposób, że usługi te są kontekstowe, niejako „świadome”
miejsca i trybu ich obecności/działania (dopasowują parametry przekazywanego
obrazu i dźwięku do potrzeb i możliwości odbioru, jakimi dysponuje odbiorca).
W rezultacie ze zbliżonych funkcjonalnie usług – np. z łączności głosowej czy przekazu telewizyjnego – można korzystać w różnych sieciach, przy użyciu różnych
terminali, natomiast efekt ostateczny jest zbliżony74. B. Jaskowska wskazuje na
kilka obszarów tej odmiany konwergencji mediów:
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Por. A. Ilciów, Konwergencja mediów…, art. cyt., s. 242.
Por. K. Kopecka-Piech, Nowe media z perspektywy konwergencji. Wzajemne determinacje struktury,
treści i typów uczestnictwa, w: S. Jędrzejewski, P. Francuz (red.), Nowe media i komunikacja wizualna, Lublin 2010, s.
Por. I. Fiut, Media@Internet. Szkice filozoficzno-medioznawcze z lat 2000–2006, Kraków 2006,
s. 134–136; J. Beliczyński, Strategie działania…, art. cyt., s. 66.
D. de Kerckhove, Inteligencja otwarta, tł. A. Hildebrandt, R. Glegoła, Warszawa 2001, s. 34.
A. Budziewicz-Guźlecka, Konwergencja jako podstawowy warunek…, art. cyt., s. 13–14.
Por. T. Kulisiewicz, Konwergencja w komunikacji elektronicznej i jej wpływ na operatorów, media
i odbiorców, w: E. Bendyk i in., Kultura 2.0. Wyzwania cyfrowej przyszłości, Warszawa 2007, s. 7–8.
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1) operatorzy uruchamiają ofertę telefonii stacjonarnej i mobilnej (komórkowej),
w wersji „tradycyjnej”, łączonej przez centrale publiczne operatorów telekomunikacyjnych oraz w wersji IP/VoIP, wykorzystującej do połączeń sieci informatyczne, sieci telewizji kablowej i internetowy protokół TCP/IP;
2) tzw. usługi Triple Play (telewizja, telefon, Internet), dostarczane przez operatorów telewizji kablowych;
3) operatorzy telefonii stacjonarnej za pomocą specjalnego modemu świadczą
usługi dostępu do multipakietów (telefon, Internet, telewizja interaktywna, wideo na żądanie);
4) operatorzy telefonii komórkowej oferują dostęp do Internetu i telewizji;
5) tradycyjni nadawcy medialni uruchamiają interaktywne serwisy w Internecie
przez łącza teleinformatyczne (telewizja interaktywna IPTV, wideo na żądanie)75.
Można zatem powiedzieć, że „w kulturze konwergencji komunikacyjny i komercyjny model push (pchnij), gdzie oferowane produkty i usługi były rezultatem
określania, przewidywania i planowania popytu, zostaje zastąpiony modelem pull
(przyciągnij), w którym producenci dostosowują swoją ofertę do indywidualnych
potrzeb swych klientów, ze szczególną dbałością o budowanie świadomości marki
i identyfikowania się z nią. A standardowe kanały dystrybucji i promocji zastąpione zostają nowatorskimi sposobami angażującymi odbiorców, wykorzystującymi ich zdolności i wiedzę, w oparciu o zdobycze technologiczne i różne kanały
medialne”76. Zdaniem J. Beliczyńskiego, stopniowe zacieranie się granic między
mediami zmienia zasadniczo charakter konkurencji między nimi. Przede wszystkim wiąże się to z oferowaniem każdemu medium nowych sposobów i kanałów
rozpowszechniania zawartości77.
Jednym z przejawów tego trendu jest również tzw. cloud-computing, czyli
przetwarzanie danych w chmurze. Termin „chmura obliczeniowa” związany jest
z pojęciem wirtualizacji i oznacza model przetwarzania danych oraz dostarczania
i prezentowania marketingowego usług IT, który oparty jest na użytkowaniu usług
dostarczonych przez zewnętrzne organizacje. Coraz większa liczba osób i instytucji
opiera się na aplikacjach, dostępnych w Internecie, nieobciążających bezpośrednio
twardego dysku komputera. Funkcjonalność jest tu rozumiana jako usługa (dająca
wartość dodaną użytkownikowi) oferowana przez dane oprogramowanie oraz konieczną infrastrukturę. Obliczenia nie odbywają się na komputerze użytkownika,
lecz są obsługiwane przez wiele serwerów. Na swoim komputerze użytkownik widzi jedynie interfejs oprogramowania. Oznacza to eliminację konieczności zakupu
75
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Por. B. Jaskowska, O kulturze konwergencji słów kilka, „Biuletyn EBIB” 2008, nr 1(92), [online]
http://www.ebib.info/2008/92/a.php?jaskowska (dostęp 11 stycznia 2012 r.).
Tamże.
Por. J. Beliczyński, Strategie działania…, art. cyt., s. 70.
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licencji czy konieczności instalowania i administracji oprogramowaniem. Konsument płaci za użytkowanie określonej usługi78.
Podstawowe rodzaje chmur to prywatna (usługi oferowane predefiniowanym
grupom klientów, którzy mają do nich dostęp przez Internet lub sieci prywatne)
i publiczna (usługi, oferowane wszystkim użytkownikom Internetu). Istnieje również model hybrydowy. Cloud computing jest bardzo dynamicznie rozwijającym się
segmentem rynku IT, jednak korzystanie z niego napotyka wiele oporów natury
mentalnej, związanych głównie z obawami o bezpieczeństwo danych79. Najprawdopodobniej w krótkim czasie powinniśmy spodziewać się wypracowania zunifikowanych standardów bezpieczeństwa, jakie będą musieli spełnić dostawcy cloud
computingu. Taki postulat słychać coraz częściej ze środowiska IT80.
3.2.1.3. Konwergencja sieciowa
W konwergencji sieciowej mówimy o integracji sieci i komunikacji między sieciami,
które pierwotnie były przeznaczone do innych celów. Można tu mówić o konwergencji transmisji (broadcasting) i sieciowości (networking)81. Procesy konwergencji
infrastruktury sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych prowadzą do ich
wzajemnego upodabniania się, zarówno w warstwie technologicznej, jak i funkcjonalnej. Dotyczą podstawowych elementów tych infrastruktur, takich jak kanały
komunikacyjne (przewodowe, bezprzewodowe, hybrydowe, uniwersalne, dedykowane), technologie przepływu danych (m.in. ISDN, Bluetooth, GSM, GPRS,
UMTS, Wi-Fi i inne), środki techniczne (hosty i serwery komunikacyjne oraz ser78
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Por. K. Piątek, Cloud computing, czyli przetwarzanie w chmurze – podstawy koncepcji, „Computer-world” z 6 lipca 2010 r., [online] http://www.computerworld.pl/news/360198/Cloud.computing.
czyli.przetwarzanie.w.chmurze.podstawy.koncepcji.html (dostęp 16 kwietnia 2012 r.); W. Mroczek, Twoje dane w chmurze – czym jest cloud computing, „Openzone.pl” z 18 września 2009 r.,
[online] http://openzone.pl/news,twoje-dane-w-chmurze-czym-jest-cloud-computing,2574 (dostęp
16 kwietnia 2012 r.); Chmura obliczeniowa, „Wikipedia.pl” (ostatnia aktualizacja 27 marca
2012 r.), [online] http://pl.wikipedia.org/wiki/Chmura_obliczeniowa (dostęp 16 kwietnia 2012 r.).
Por. Przetwarzanie w chmurze wymaga zmiany myślenia?, „Dziennik Internautów” z 18 lutego
2011 r., [online] http://di.com.pl/news/36123,0,Przetwarzanie_w_chmurze_wymaga_zmiany_myslenia.html (dostęp 16 kwietnia 2012 r.); A. Baranowska-Skimina, Przetwarzanie w chmurze zdominuje ruch sieciowy, „egospodarka.pl” z 3 grudnia 2011 r., [online] http://www.egospodarka.
pl/74330,Przetwarzanie-w-chmurze-zdominuje-ruch-sieciowy,1,39,1.html (dostęp 16 kwietnia
2012 r.); M. Jaślan, Inwestycje w chmurę będą priorytetem, „Ekonomia24” z 13 kwietnia 2012 r.,
[online]
http://www.rp.pl/artykul/705487,859446-Inwestycje-w-chmure-beda-priorytetem.html
(dostęp 16 kwietnia 2012 r.).
Por. S. Matrix, Environmental Scan of Digital Media Convergence Trends: Disruptive Innovation,
Regulatory Opportunities and Challenges, dokument elektroniczny – raport dla Canadian Radiotelevision and Telecommunications Commission (CRTC) z dnia 29 września 2011 r., s. 18, [online]
http://www.crtc.gc.ca/eng/publications/reports/rp110929.pdf (dostęp 16 kwietnia 2012 r.).
Por. K. Kopecka-Piech, Koncepcje konwergencji…, art. cyt., s. 17–18.
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wery usług sieciowych), a także dostęp do Internetu. Umożliwia to – w warstwie
praktycznej – na przykład dzwonienie z telefonu komórkowego na stacjonarny
lub VoIP (właściwie z każdego na każdy rodzaj telefonu). Ponadto przykładem
skutków tego rodzaju konwergencji są oferowane obecnie przez dostawców usługi typu triple-play, gdzie w jednym gniazdku mamy dostęp do telewizji, telefonu
i Internetu. Spektakularnym przejawem tego rodzaju konwergencji są również
tzw. sieci inteligentne, które możemy rozpatrywać jako adaptacyjną infrastrukturę
techniczną lub jako zaawansowaną technologicznie platformę przetwarzania82.
Stare media są wtórnie determinowane przez interaktywność i digitalizację (digitalizacja zaś czyni platformy i jej media wzajemnie operacyjnymi, zdolnymi do
tworzenia sieci i pozwala oddzielić kanał od zawartości). Efektem są nowe technologie cyfrowe i wtórnie zmediatyzowane zdigitalizowane technologie analogowe.
Konwergencja sieci to również integracja sieci kablowej, Internetu, intranetu, sieci
telefonicznej i komórkowej. Pojawiają się opinie, że doprowadzi ona do powstania
jednolitej struktury, opartej na IP83. „Ta nowa wizja sieci internetowej” – zauważa
A. Urbanek – „ma zmienić dotychczasowe zachowania klientów przez ich trwały
dostęp do ogólnoświatowych zasobów informacji i to bez ruszania się z własnego
domu. W tym ujęciu sieć ta ma też stanowić precyzyjne narzędzie we współczesnym modelu ekonomicznym prowadzenia biznesu i biura”84.
Ujmując całościowo ten obszar konwergencji, mamy do czynienia z fundamentalnymi zmianami, jakie na naszych oczach zachodzą w środowisku teleinformatycznym, rzutując jednocześnie na środowisko mediów i rozrywki. Ujmując ten
proces od strony technicznej, można powiedzieć że zmiany dokonują się w kilku
aspektach. Wąskie pasmo zostaje zastąpione szerokim, a medium miedziane –
medium światłowodowym85. Realizacja techniczna (hardware) zostaje zastąpiona
programową (software); zamiast replikacji usług w różnych sieciach dedykowanych
82
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Por. A. Małachowski, Konwergencja i hybrydyzacja…, art. cyt., s. 222–224.
Por. K. Kopecka-Piech, Koncepcje konwergencji…, art. cyt., s. 17–18.
A. Urbanek, Czas Konwergencji (I), „Networld” z dnia 1 września 1999 r., [online] http://www.
networld.pl/artykuly/276815/Czas.konwergencji.I.html (dostęp 11 stycznia 2012 r.).
Por. A. Ilciów, Konwergencja mediów…, art. cyt., s. 244. A. Urbanek wyjaśnia, że: „przekaz informacji zdominowały w ostatnim dziesięcioleciu szerokopasmowe technologie optyczne, które sukcesywnie zastępują miedziane struktury komunikacyjne, oraz łącza radiowe i satelitarne. Ich uzupełnieniem są gigabitowe platformy optyczne, pozwalające na przezroczysty transport dowolnych
aplikacji multimedialnych przez sieć teleinformatyczną. Do niedawna w telekomunikacji dominowały łącza kablowe, radiowe (radiolinie) i satelitarne, których zasięg i przepustowość były ograniczane wieloma czynnikami. Podobnie przedstawia się problem dostępowych łączy abonenckich
między użytkownikami a systemem telekomunikacyjnym, które dotąd są budowane przeważnie
z przewodów miedzianych. Obecnie obserwuje się intensywne wdrażanie łączy i włókien optycznych, zarówno w warstwie dostępowej, jak i w sieciach metropolitalnych i długodystansowych. Za
pomocą włókien światłowodowych można obecnie przesyłać różnorodne sygnały praktycznie bez
ograniczeń szybkości i bez konieczności stosowania regeneratorów”. A. Urbanek, Ewolucja tech-
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mamy sieci wielousługowe. Zamiast przekazu treści związanych z typem sieci – sieci zintegrowane z dowolną treścią i multimedialne. Odrębne usługi (telefoniczne,
telewizyjne i inne) ustępują miejsca usługom zintegrowanym z treścią, a zamiast
komunikacji z ograniczoną mobilnością mamy integrację dostępu przewodowego
z bezprzewodowym (czyli możliwość dostępu do usług zawsze i wszędzie)86.

3.2.2. Konwergencja ekonomiczna
Konwergencja mediów to jednak coś więcej niż prosta zmiana technologiczna –
zmienia ona relacje między działającymi przemysłami, rynkami, gatunkami i grupami odbiorców. Przekształca logikę działania przemysłów medialnych87. Z jednej
strony mówi się o zjawisku hiperkonkurencji, gdzie każdy walczy z każdym i nikt
nie jest zdecydowanym faworytem88. Z drugiej jednak strony coraz częściej zdarza
się, że dotychczasowi konkurenci łączą swoje siły na obszarach, które są opłacalne
dla obu stron (np. wykorzystywanie telefonu komórkowego w trybie domowym,
tańsze połączenia między sieciami, współpraca nadawców telewizyjnych z internetowymi)89. Mimo rosnącej różnorodności ofert programowych i wzrostu liczby
nadawców narastają procesy globalizacyjne i integrujące media, widoczne w szczególności poprzez cele, strategie i mechanizmy ekonomiczne. Stanowią one ważny
faktor procesów medialnych współtworzących przyszłościowe społeczeństwo medialno-informacyjne90.
W wypadku konwergencji ekonomicznej możemy mówić o dwóch jej odmianach: pierwszą jest konwergencja rynkowa i regulacyjna, zaś drugą konwergencja
korporacyjna91.
3.2.2.1. Konwergencja rynkowa i regulacyjna
Konwergencja rynkowa polega na łączeniu się podmiotów gospodarczych oraz
posiadaniu przez tych samych akcjonariuszy udziałów w przedsiębiorstwach, które działają na różnych sektorach rynku92. W konwergencji rynkowej i regulacyjnej możemy mówić o dwustopniowości procesu. W fazie pierwszej łączą się rynki
telekomunikacyjny i informatyczny, w drugiej zaczynają się przenikać z rynkiem
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nologii telekomunikacyjnych, „Networld” z dnia 1 czerwca 2004 r., [online] http://www.networld.pl/
artykuly/308323_1/Ewolucja.technologii.telekomunikacyjnych.html (dostęp 13 stycznia 2012 r.).
Por. A. Ilciów, Konwergencja mediów…, art. cyt., s. 244.
H. Jenkins, Kultura konwergencji…, dz. cyt., s. 21.
Por. A. Małachowski, Konwergencja i hybrydyzacja…, art. cyt., s. 226.
Por. B. Jaskowska, O kulturze…, art. cyt., [online].
Por. M. Drożdż, Konwergencja mediów…, art. cyt., s. 90.
Por. K. Kopecka-Piech, Koncepcje konwergencji…, art. cyt., s. 18–19.
Por. A. Budziewicz-Guźlecka, Konwergencja jako podstawowy warunek…, art. cyt., s. 13.
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medialnym. Niektórzy dodają do tego etap trzeci: przenikanie się ww. rynków
z rynkiem rozrywki. Ekonomiści ponadto rozróżniają rynkową konwergencję
poziomą i pionową. Pozioma polega na łączeniu się przedsiębiorstw w ramach
jednego łańcucha wartości, np. dostawcy infrastruktury, zaś pionowa na łączeniu
się przedsiębiorstw z różnych obszarów (np. dostawca infrastruktury i operator)93.
Może także zaistnieć sytuacja, gdy firmy, które wcześniej prowadziły działalność
jednego rodzaju wydzielają ze swych struktur kolejne podmioty, które zaczynają
się zajmować nowym typem działalności94.
Konwergencja na tym poziomie pociąga za sobą konieczność dokonania pewnych modyfikacji prawa („konwergencja prawna”)95. Regulacje prawne nie zawsze nadążają za rozwojem możliwości technicznych mediów. W dotychczasowym
porządku prawnym mieliśmy do czynienia z różnorodnością regulacji prawnych
poszczególnych mediów, która zachodziła na poziomach strukturalnej różnorodności kategorii medialnych, normatywności etyczno-prawnej czy terytorialności.
Różne rodzaje mediów podlegały innym regulacjom ze względu na terytorium, na
którym działały. Dochodziło nawet do paradoksalnych sytuacji, w których te same
kanały telewizyjne, nadające jednak z innych krajów, podlegały innym systemom
prawnym, a nawet innej ocenie etycznej przekazywanych treści. A przecież niektóre zagadnienia, związane z mediami domagają się jednoznacznych i integralnych
regulacji etycznych i prawnych (można wymienić tu przykładowo kwestie koncentracji rynku medialnego, ochrony dzieci przed treściami demoralizującymi i inne).
Pojawiające się w tym obszarze tendencje integracyjne wynikają bardziej z doraźnych, pragmatycznych rozwiązań zauważonych i zdiagnozowanych problemów niż
są wynikiem jasnej, sprecyzowanej koncepcji zintegrowanej wielopoziomowej regulacji mediów96. Takie próby nadania rynkom telekomunikacyjnym i medialnym
pewnych ogólnych zasad są jednak stale podejmowane97.
Niewątpliwie ogromny wpływ na kształt rynków ekonomicznych oraz ich uregulowań prawnych ma rzeczywistość Internetu, który umożliwia nie tylko zgrupowanie dużej ilości uczestników rynku, ale również przełamanie barier politycznych i geograficznych. Daje przez to początek głębokim ekonomicznym i prawnym
przemianom. Wiele powstających na rynku instytucji nie zajmuje się wprost wytwarzaniem, ale ma związek z informacją – jej natychmiastowym przepływem
i przetwarzaniem przy jednoczesnym utrzymaniu komunikacji między uczestnika93
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Por. K. Kopecka-Piech, Koncepcje konwergencji…, art. cyt., s. 18–19.
Por. A. Budziewicz-Guźlecka, Konwergencja jako podstawowy warunek…, art. cyt., s. 13.
Por. J. Beliczyński, Strategie działania…, art. cyt., s. 69.
Por. M. Drożdż, Konwergencja mediów – tendencje, modele…, art. cyt., s. 89–90.
Por. A. Newman, J. Zysman, Transforming Politics in the Digital Era, w: J. Zysman, A. Newman
(red.), How Revolutionary Was the Digital Revolution?: National Responses, Market Transitions, And
Global Technology, Stanford 2006, s. 406.
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mi transakcji. Dochodzą tu również kwestie takie, jak np. monitorowanie zachowań klientów, kreowanie ich profili na podstawie zebranych danych oraz bieżąca
kontrola zachowań klienta, co ociera się już o naruszenie prywatności i wymaga
osobnych uregulowań prawnych98. Jednak nadawanie w Internecie również stanowi pewnego rodzaju problem dla prawodawców, którzy muszą ująć w spójnych
przepisach prawnych dwa – dotychczas funkcjonujące niezależnie od siebie – sektory telekomunikacji oraz radiofonii i telewizji. Istotnym dylematem jest, jak podejść od strony regulacji do technologii i usług konwergentnych99.
Próbą innego niż dotychczas spojrzenia na kwestie regulacyjne jest postulat
skupienia się na aspekcie „zawartości”, niezależnie od środka (medium) jej przenoszenia100 (mimo że w prawodawstwie widać póki co tendencję odwrotną, czego
dowodem może być próba uregulowania pewnych kwestii, dotyczących zawartości Internetu w Polsce w ramach nowelizacji prawa prasowego i wywołana przy
tej okazji dyskusja, które z internetowych gatunków mogą być zaliczone w zakres
pojęcia „prasa”, a które ex definitione są z niego wykluczone). K. Kopecka-Piech
przypomina, że w Europie jednym z zasadniczych dokumentów wskazujących na
regulacyjne problemy związane z konwergencją mediów, telekomunikacji i technologii informatycznych jest przytaczana już „Zielona Księga” z 1997 r. Inicjuje
ona dążenie do uregulowania komunikacji elektronicznej, zapewniając konkurencję, wykorzystanie efektów konwergencji dla wzbogacenia oferty produktów
i usług oraz ochrony podstawowych zasad społeczeństwa informacyjnego101.
M. Drożdż podkreśla z kolei rolę dwóch ważnych faktorów integrujących i samoregulujących media, za jakie uznaje wolny rynek mediów oraz płaszczyznę
etyczną. Zwłaszcza „płaszczyzna etyczna o jednoznacznym i uniwersalnym charakterze może i powinna stanowić podstawową płaszczyznę integracji medialnej”102,
zaś „jednoznaczność, uniwersalność i naturalność takiej etyki mediów może zagwarantować paradygmat personalistyczny, który czyni osobę ludzką, z jej wartością i godnością, podstawowym kryterium wartościowania etycznego”103.
Zdaniem A. Budziewicz-Guźleckiej, w związku ze zjawiskiem konwergencji
mediów, przed prawodawcami stoją liczne zadania i wyzwania. Powinni oni przede
98
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Por. T. Ciesielczyk, G. Wartas, Rynek w Internecie, w: A. Łapińska, E. Wędrowska (red.), Informacja w społeczeństwie XXI wieku, Olsztyn 2004, s. 267–272.
Por. Dong-Hee Shin, Convergence of Telecommunications, Media and Information Technology, and
Implications for Regulation, „info” (czasopismo elektroniczne) 2006, vol. 8, Iss. 1, s. 43, [online]
http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1537454 (dostęp 23 lutego 2012 r.).
Por. K. Kopecka-Piech, Koncepcje konwergencji…, art. cyt., s. 18; autorka przytacza tam postulat
K. Jakubowicza.
Por. K. Kopecka-Piech, Koncepcje konwergencji…, art. cyt., s. 19.
M. Drożdż, Konwergencja mediów – tendencje, modele…, art. cyt., s. 90.
Tamże.
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wszystkim upowszechnić postępowanie konsultacyjne. Pożądana także byłaby integracja organów regulacyjnych, która pozwoliłaby na spójne stosowanie postanowień. Regulatorzy powinni również w swych działaniach promować konkurencję
opartą na mechanizmach rynkowych, a także uwzględniać zjawisko konwergencji
w działaniach regulacyjnych. Ważną dziedziną będzie również nakładanie na operatorów pewnych obowiązków (spełnianie określonych celów społecznych poprzez
świadczenie usług powszechnych oraz udostępnianie sieci innym podmiotom w celu
świadczenia usług). Ponadto regulator powinien czuwać nad sytuacją na rynku,
by nie dopuścić do objęcia pozycji monopolistycznej przez jeden z podmiotów104.
3.2.2.2. Konwergencja korporacyjna
Konwergencja korporacyjna polega z kolei na „zbieżności interesów i integracji
przedsiębiorstw należących do rynków: medialnego, informatycznego, telekomunikacyjnego i rozrywkowego”105. Zakłada ona łączenie i przejmowanie przedsiębiorstw oraz powstawanie nowych podmiotów gospodarczych z branży telekomunikacyjnej, informatycznej i medialnej106. Niewątpliwie na ten typ konwergencji
ogromny wpływ wywiera zjawisko globalizacji działalności gospodarczej, rozumianej jako „dokonujący się na świecie długofalowy proces integrowania coraz większej liczby krajowych gospodarek ponad ich granicami, dzięki rozszerzaniu i intensyfikowaniu wzajemnych powiązań (inwestycyjnych, produkcyjnych, handlowych,
kooperacyjnych), w wyniku czego powstaje ogólnoświatowy system ekonomiczny
o dużej współzależności i znaczących reperkusjach działań toczących się/podejmowanych nawet w odległych krajach”107.
W ramach tego rodzaju konwergencji można wyróżnić konwergencję właścicielską (koncentracja kapitału, tworzenie konsorcjów i strategicznych aliansów)
i organizacyjną, opierającą się na współpracy początkowo niezależnych podmiotów (promocja krzyżowa (cross promotion), wymiana zawartości); może opierać się
na tzw. franczyzie108. Istnieje również pojęcie konwergencji taktycznej, która ba104
105
106
107

108

Por. A. Budziewicz-Guźlecka, Konwergencja jako podstawowy warunek…, art. cyt., s. 16.
Por. K. Kopecka-Piech, Koncepcje konwergencji…, art. cyt., s. 19.
Por. A. Ilciów, Konwergencja mediów…, art. cyt., s. 242.
A. Uchańska, Strategie przedsiębiorstwa prasowego w XXI wieku (internalizacja oraz obecność na
rynku nowych technologii), „iNFOTEZY” 2011, nr 1, vol. 1, s. 54. Trzeba jednak pamiętać, że nadmierna koncentracja właścicielska może stanowić zagrożenie dla pluralizmu medialnego. Cztery
główne determinanty pluralizmu medialnego to rozmiar i zasobność rynku, różnorodność dostawców, konsolidacja zasobów oraz różnorodność produkcji. Por. G. Doyle, Media Ownership: The
Economics and Politics of Convergence and Concentration in the Uk and European Media, SAGE
2002, s. 13–26.
Por. K. Kopecka-Piech, Koncepcje konwergencji…, art. cyt., s. 19. Przykładem promocji krzyżowej
może być np. sytuacja wspólnej i wzajemnej promocji współpracujących marek, czy też odsyłanie
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zuje na promocji krzyżowej, wymianie zawartości i powiększaniu zyskowności109.
J. Beliczyński mówi o „konwergencji przemysłowej” – „fuzji przedsiębiorstw, działających w różnych dotąd branżach po to, by zakresem działania jednego konglomeratu objąć integrujące się technologie a także produkcję sprzętu koniecznego
do stworzenia sieci i odbioru zawartości medialnej”110 oraz o „konwergencji rynków”, która dokonuje się „poprzez powstanie usług nowego typu oraz nowych powiązań między różnymi partnerami w dostarczaniu tych usług konsumentom”111.
Jako przykład konwergencji przedsiębiorstw można podać ścisłą kooperację i łączenie się przedsiębiorstw medialnych z fonograficznymi, studiami filmowymi,
komputerowymi, telekomunikacyjnymi i operatorami kablowymi112. To właśnie
w konwergencji – jak zauważa T. Kulisiewicz – upatrują szansy na powstrzymanie
spadku swych dochodów dotychczasowi operatorzy telefonii stacjonarnej, która
stopniowo traci swe udziały w rynku113.

109
110
111

112

113

w programie telewizyjnym do pogłębionej analizy w gazecie lub czasopiśmie. Por. J. Kreft, Problemy z konwergencją, „Studia Medioznawcze” 2011, nr 3(46), s. 31.
Por. K. Kopecka-Piech, Nowe media z perspektywy…, art. cyt., s. 24.
J. Beliczyński, Strategie działania …, art. cyt., s. 69.
Tamże. Trzeba również odnotować możliwość zaistnienia sytuacji, w której firmy podejmują współpracę w obszarze wspólnych badań i rozwoju (R&D – research and development), a na innych
polach konkurują ze sobą. Por. Ch. Palmberg, O. Martikainen, Pooling Knowledge. Trends and
Charakteristics of R&D Alliances in the ICT Sector, w: J. Zysman, A. Newman (red.), How Revolutionary Was the Digital Revolution?: National Responses, Market Transitions, And Global Technology,
Stanford 2006, s. 267.
Por. J. Beliczyński, Strategie działania …, art. cyt., s. 69. Wspólne przedsięwzięcie oznacza zaangażowanie przedsiębiorstw, przy jednoczesnym założeniu, że ich zasoby (materialne lub niematerialne) także są wspólne, natomiast kwestie podziału zadań, funkcjonowania oraz podziału zysków
regulowane są odpowiednimi porozumieniami. Ta forma ekspansji pozwala ominąć pewne ograniczenia administracyjne i prawne, które utrudniają bezpośrednie zaangażowanie na danym rynku. Do form najchętniej wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa medialne należą licencje oraz
alianse strategiczne – są one jednym z efektów porozumień umownych dotyczących wspólnych
przedsięwzięć (joint venture), które są zawierane w ramach międzynarodowego zaangażowania
przedsiębiorstw. Przez fuzję rozumieć należy połączenie firm w taki sposób, aby stworzyć nowe
przedsiębiorstwo. Zasadniczo celem fuzji jest zwiększenie efektywności działania połączonego
nowego przedsiębiorstwa, wspólne wykorzystywanie technologii, rozwiązań organizacyjnych, produktów, sieci dystrybucji, innowacji, zasobów finansowych etc. Z kolei przejęcie (zakup) następuje
wtedy, gdy jedna firma kupuje drugą i albo funkcjonuje ona dalej jako jednostka zależna, albo
zostaje włączona w struktury kupującego; w drastycznych przypadkach może być nawet zlikwidowana. Przejęcie może być wrogie – dzieje się tak, gdy zakup jest dokonywany wbrew woli przedsiębiorstwa będącego jego przedmiotem. Natomiast greenfield investment polega na zdobywaniu
nowego rynku od zera – przedsiębiorstwo tworzy jednostkę zależną, oddział lub filię od początku
samodzielnie i w sposób kompleksowy, co jednak wymaga dużych nakładów finansowych. Por.
A. Uchańska, Strategie…, art. cyt., s. 55–57.
Por. T. Kulisiewicz, Konwergencja w komunikacji elektronicznej…, art. cyt., s. 8–14 (tam również
więcej o konkretnych propozycjach i rozwiązaniach wspomnianych operatorów).
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Innym obliczem konwergencji jest dywersyfikacja114. Strategia dywersyfikacji
oznacza wprowadzenie nowych produktów (usług) i ich sprzedaż na nowych rynkach. Wymaga od firmy nowych technologii, metod działania i kwalifikacji115. Wyróżnia się następujące rodzaje dywersyfikacji:
a) horyzontalna (pozioma) – rozszerzenie dotychczasowego asortymentu o produkty i usługi nowe, ale należące do tej samej branży, dążąc w ten sposób do
zapewnienia efektów synergii technologicznej i rynkowej;
b) wertykalna (pionowa) – zakłada rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa na
inne fazy procesu technologicznego realizowanego przez daną firmę lub wychodzące poza przemysł, do którego należała firma. Dla firm z sektora medialnego może to np. oznaczać przejmowanie lub tworzenie własnych drukarni
przez wydawców prasy;
c) koncentryczna – wyjście przedsiębiorstwa poza dotychczasowe branże, ale z zachowaniem pewnej więzi z dotychczasowym profilem działalności. Na rynku
mediów oznacza to np. wchodzenie koncernów radiowych i telewizyjnych w rynek prasy i na odwrót.
d) konglomeratowa – rozszerzenie zakresu funkcjonowania przedsiębiorstwa na
zupełnie odmienne branże116. Przykładem takiej dywersyfikacji może być np.
przejęcie klubu piłkarskiego Legia Warszawa przez koncern ITI czy też działalność Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych na rynku gier i zakładów.
Bardzo często dywersyfikacja dokonuje się przez fuzje i przejęcia, które umożliwiają znalezienie nowych możliwości na nowych rynkach. Prowadzą one do
budowania konglomeratów medialnych, których ogrom ma utrudniać ewentualne przejęcie przez konkurentów. Istotne znaczenie ma tu łączenie działalności
w sektorach prasy, radia, telewizji, Internetu, telefonii komórkowej oraz usług
reklamowych. Coraz większą popularnością wśród organizacji medialnych cieszą
się porozumienia strategiczne z firmami telekomunikacyjnymi i informatycznymi
(współpraca nieformalna, tworzenie sieci, wzajemne udzielanie sobie licencji).
Współpraca między firmami branży telekomunikacyjnej, informatycznej i medialnej ma również ten plus, że pozwala ominąć (nieraz bardzo restrykcyjne) przepisy
114

115
116

Dywersyfikacja to pojęcie wielowarstwowe i rozległe. Polega ona na przegrupowaniu zasobów, dotychczas będących w dyspozycji przedsiębiorstwa na działanie zasadniczo różne od prowadzonych
w przeszłości. Przedsiębiorstwo oddala się od do tej pory stosowanych technologii wytwarzanych
wyrobów i dotychczasowej struktury rynku. Narzędziami służącymi realizacji strategii dywersyfikacji mogą być: kupno licencji (know-how), nabycie innego przedsiębiorstwa bądź fuzja z nim. Por.
Dywersyfikacja, „Strategie marketingowe. Pojęcie, zakres, rodzaje” (brak daty opubl.), [online]
http://pojecia.dzialania-marketingowe.net/dywersyfikacja.php (dostęp 15 lutego 2012 r.).
Por. K. Cira, Zagraniczne koncerny prasowe na polskim rynku dzienników regionalnych, „Zeszyty
Prasoznawcze” 2000(XLIII), nr 1–2(161–162), s. 19.
Tamże, s. 19–21.
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prawne, ograniczające koncentrację mediów. Nie oznacza to jednak całkowitej
otwartości i zaufania między tymi firmami: często stosują one strategię infiltracji.
Do najczęściej wykorzystywanych form infiltracji należą powiązania własnościowe
(kapitałowe), programowe i reklamowe oraz układy finansowe z bankami albo też
powiązania osobiste na poziomie rad nadzorczych i/lub zarządów koncernów117.
Przykładem koncernów, które realizują na polskim rynku strategie konwergencyjne może być Grupa ITI118 oraz firmy skupione wokół Z. Solorza – właściciela
Polsatu119. Coraz śmielej poruszają się także w świecie mediów i konwergencji
Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe.
117
118

119

Por. J. Beliczyński, Strategie działania organizacji radia i telewizji..., art. cyt., s. 74-75.
G. Walczak charakteryzuje jej działania w następujący sposób: „Konwergencja umożliwiała zatem
współpracę programową różnych – działających w obrębie tej samej grupy kapitałowej – nadawców, rozbudowywanie kontentu przy jednoczesnym wykorzystaniu specyfiki poszczególnych mediów, jak i również tworzenie zupełnie nowych form dystrybucji produkowanych zawartości. W ITI
podkreślano również inne znaczenie opisywanego procesu. Działając na wielu rynkach medialnych, zyskać można było niewyczerpywalne źródło promocji oraz reklamy własnych zasobów. TVN
reklamował się w Onecie, platforma „n” w TVN-ie, a Onet w platformie „n”. Całość tworzyła
zamknięte koło. Jeden podmiot udostępniał innemu powierzchnię reklamową, promował go, prezentował zawarte w nim materiały, wreszcie odsyłał do niego. W taki sposób na przykład portal
Onet współpracował z wortalem telewizji TVN CNBC Biznes, starając się pozyskać dla niego
część własnych użytkowników. Obecność w rodzinie Grupy TVN dawała nieograniczone możliwości w zakresie wykorzystywania narzędzi służących reklamowaniu jednego medium przez drugie.
W ten sposób tworzono zintegrowane kampanie reklamowe, obejmujące różne platformy medialne. Z drugiej strony – to samo oferować można było podmiotom zewnętrznym, które to mogły
korzystać z tzw. reklamy crossmediowej (czyli emitowanej w różnych mediach) (…) ITI stawało się
przedsiębiorstwem, w którym produkcja, dystrybucja oraz reklama zasobów medialnych „zlewały się” ze sobą. Konwergencja zapewniała wielkim konglomeratom medialnym pewnego rodzaju
samowystarczalność w zakresie swojej działalności. Powyższa analiza nie wyczerpuje wprawdzie
całego zagadnienia, niemniej jednak pozwala zauważyć, że – działając na wielu rynkach – można
było jednocześnie pełnić rolę producenta, dystrybutora oraz reklamodawcy własnych materiałów.
Dzięki temu starano się maksymalizować zyski oraz ograniczać i zdywersyfikować koszty prowadzonej działalności. Tego typu samowystarczalność umożliwiała również uniezależnianie się od
zewnętrznych pośredników. Dysponując określonym kontentem można było wprowadzać go do
wielu środków przekazu, sprzedawać w różny sposób, wzbogacać jego zawartość, tworzyć nowe
formy dystrybucji, a przy tym promować treści jednego nadawcy u innego – działającego w obrębie
tej samej grupy medialnej. Nic zatem dziwnego, że od samego początku w konwergencji widziano
szansę, a nie zagrożenia, a sam proces starano się wykorzystać w praktyce”. G. Walczak, Próba
analizy zjawiska konwergencji na przykładzie działań grupy ITI, „iNFOTEZY. Internetowy periodyk
naukowy poświęcony mediom i nauce o informacji” 2011, nr 1(1), [online] http://www.ujk.edu.pl/
infotezy/ojs/index.php/infotezy/article/view/17/30 (dostęp 13 stycznia 2012 r.). Konwergencyjnej
strategii grupy ITI sporo miejsca poświęca też: K. Kopecka-Piech, Nowe media z perspektywy…,
art. cyt., s. 30–40. Trzeba jednak zwrócić uwagę na obecne przekształcenia własnościowe Grupy
ITI: fuzja platformy „n” z Canal+ czy sprzedaż portalu Onet.pl. Problem ten autor szerzej omawia
w przygotowywanym do druku artykule, który ukaże się pod koniec 2012 r. w międzynarodowym
tomie „Media management in theory and practice”.
Przykładem takich działań jest kupno przez Z. Solorza sieci telefonii komórkowej Plus. T. Goban-Klas komentuje tę sytuację następująco: „Zygmunt Solorz-Żak przeprowadza operację, jakiej
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Jednak wzajemna przyjacielska współpraca jest raczej aliansem tylko strategicznym i chwilowym120. W praktyce firmy wiedzą doskonale, że prezentacja tej
samej informacji na różnych platformach to większa szansa na dotarcie z nią do
migrujących między platformami odbiorców, co może przekładać się bezpośrednio na stan konta; tym bardziej, że konsument w dobie konwergencji jest zazwyczaj nieprzewidywalny i nielojalny121. Stąd też jesteśmy świadkami przekształcania
rynku medialnego, czy może raczej scalania go z innymi rynkami (telekomunika-

120

121

nikt jeszcze nie zrealizował – łączy telewizję z Internetem i telefonią komórkową. Szeroki zasięg
sieci Plus, bijące rekordy oglądalności programy Polsatu, szybki Internet LTE – ta wybuchowa
mieszanka ma dokonać rewolucji na rynku telekomunikacyjnym”. T. Goban-Klas, Quo vadis media? Gdzie zdążają media masowe?, w: tenże, Wartki nurt mediów. Ku nowym formom społecznego
życia informacji, Kraków 2011, s. 538.
Tezę tę wydaje się potwierdzać na przykład rosnąca rywalizacja pomiędzy Google i Apple, która następuje po okresie wzajemnej współpracy i udostępniania sobie licencji na swe produkty
(np. w iPhone’ach standardowo preinstalowana była aplikacja na licencji Google’a, umożliwiająca
korzystanie z Youtube’a – obecnie licencja wygasa, a Apple nie kwapi się do jej przedłużenia, lecz
myśli o stworzeniu własnej. Firmy (uważane za jedne z najbardziej innowacyjnych na świecie)
rywalizują obecnie na wielu polach. Apple opracowuje własny system map internetowych, będący
konkurencją dla Google Maps, system Android stworzony przez Google’a jest praktycznie jedyną
liczącą się konkurencją wobec IOS Apple’a. Koncerny rywalizują też na polu sprzedaży mediów
elektronicznych przez Internet (książki, muzyka, aplikacje etc.). Por. A. Efrati, E. Smith, Google
Device Marks Shift to Apple Approach, „The Wall Street Journal” z 10 lutego 2012 r., [online] http://
online.wsj.com/article/SB10001424052970203824904577213430617644196.html (dostęp 16 sierpnia 2012 r.); A. Rathee, What Does Google Have at Stake in Apple v. Samsung?, „Wall St. Cheat
Sheet” z 31 lipca 2012 r., [online] http://wallstcheatsheet.com/stocks/apple-has-this-secret-foe-insamsung-case.html/ (dostęp 16 sierpnia 2012 r.); Apple kontra Google, „ekonomia24” z 8 sierpnia
2012 r., [online] http://www.ekonomia24.pl/artykul/830986,922829-Apple-kontra-Google.html
(dostęp 16 sierpnia 2012 r.); J.E. Vascellaro, Apple to Pull YouTube App From Devices, „The Wall
Street Journal” z 7 sierpnia 2012 r., [online] http://online.wsj.com/article/SB10000872396390444
246904577573531064431936.html (dostęp 16 sierpnia 2012 r.); V. Shukla, Apple Maps vs. Google
Maps: The New War Begins, „Value Walk” z 5 czerwca 2012 r., [online] http://www.valuewalk.
com/2012/06/apple-inc-aapl-maps-vs-google-inc-goog-maps/ (dostęp 16 sierpnia 2012 r.); J.E. Vascellaro, A. Efrati, Apple and Google Expand Their Battle to Mobile Maps, „The Wall Street Journal”
z 5 czerwca 2012 r., [online] http://online.wsj.com/article/SB10001424052702304543904577398502
695522974.html (dostęp 16 sierpnia 2012 r.).
Współczesny klient jest bardziej wymagający i niecierpliwy, gdyż z reguły ma mniej czasu na zakupy czy też korzystanie z oferty medialnej. Powoduje to, że coraz trudniej pozyskać dziś lojalność
klientów i nakłonić ich do powtórnego, a potem regularnego korzystania z oferty danej firmy.
W latach 90. XX w. określono ten typ klientów mianem yiffies (akronim „yiff” pochodzi od pierwszych liter słów young, individual, freedom minded, few, które oznaczają kolejno takie cechy jak:
młodość, indywidualizm, wolny umysł i elitarność. Mówiąc inaczej, yiffies to młodzi ludzie w wieku
18–28 lat, najczęściej mieszkańcy dużych miast, którzy chcą być traktowani jako indywidualne osobowości, niewtłaczane w żaden szablon. Por. B. Olszewska (red.), Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem na progu XXI wieku, Wrocław 2007, s. 281. Wydaje się, że użytkownik podległych procesom konwergencji mediów pasuje do tego portretu, z zastrzeżeniem, że współcześnie rozciągnęła
się granica jego wieku.
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cyjnym, rozrywkowym etc.)122. Dowodem tego może być również choćby transnacjonalizacja formatów rozrywkowych w telewizji, gdzie widzowie równych krajów
pasjonowali lub nadal pasjonują się swymi narodowymi edycjami „Milionerów”,
„Idola” czy „Mam talent”123. Zapewne rację ma K. Kopecka-Piech pisząc, iż
„krzyżowanie się działań z zakresu marketingu, public relations, dziennikarstwa
i produkcji telewizyjnej, włączające w coraz większym stopniu i na nowe sposoby
użytkowników, zdają się wyznaczać przyszłość konwergencji medialnej, również na
polskim rynku”124.
I to właśnie ten aspekt konwergencji – czyli aspekt ekonomiczny – jest zdaniem
G. Murdocka i P. Goldinga najbardziej kluczowy dla rozważań nad konwergencją.
Ich zdaniem, główna dynamika konwergencji płynie z ekonomii, a nie z technologii
i pojawienie się multifunkcyjnych urządzeń nie jest tu najważniejsze. Stawiają oni
tezę: „Zamiast pytać, tak jak wielu technoentuzjastów: Jakie są możliwości technologii cyfrowych i dokąd mogą nas zaprowadzić?, powinniśmy zapytać: Jak zmienia
się ekonomia polityczna systemu komunikacji pod wpływem sterowanej rynkiem konwergencji oraz jakie są konsekwencje tych zmian dla wzorców kontroli korporacyjnej
i stylów używania tych narzędzi? Czy tłustsze firmy komunikacyjne oznaczają odchudzanie obywatelstwa?”125 Przytaczani autorzy twierdzą, że od drugiej połowy lat
70. XX w. krajobraz komunikacyjny został zmodyfikowany przez przyspieszony
proces marketyzacji126. Wcześniejszy system stał na straży równowagi między logiką przedsiębiorstwa kapitalistycznego a wymogami demokracji, które obiecywały
każdemu prawo do pełnego i równoprawnego uczestnictwa w życiu społecznym.
Oznaczało to gwarancję dostępu do potrzebnych informacji, ram interpretacji, wyjaśnień, ocen, reprezentacji współistniejących i konkurencyjnych aspiracji i stylów
życia oraz szans na aktywne uczestnictwo w kształtowaniu debat i reprezentacji.
Aby zaradzić możliwym niedostatkom, podjęto walkę o instytucjonalizację intere122
123

124
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Por. J. Kreft, Problemy z konwergencją, art. cyt., s. 29.
Por. A. Esser, Trends in Television Programming: Commercialization, Transnationalization, Convergence, w: A. Charles, Media in the Enlarged Europe. Politics, Policy and Industry, Bristol–Chicago
2009, s. 27–28.
K. Kopecka-Piech, Nowe media z perspektywy konwergencji…, art. cyt., s. 40–41.
Por. G. Murdock, P. Golding, Cyfrowe możliwości..., art. cyt., s. 107. Podobną tezę stawia M. Drożdż,
podkreślając, że „największe znaczenie dla integracji medialnej ma i będzie miała płaszczyzna
ekonomiczna, którą najczęściej postrzega się jako element integracyjno-globalizacyjny współczesnych mediów”. M. Drożdż, Konwergencja mediów…, art. cyt., s. 90.
Zdaniem B. Kożuch, „marketyzacja usług publicznych polega na realizacji mieszanych strategii
wykorzystujących co najmniej jedną cechę mechanizmu rynkowego (np. konkurencję, ustalanie
cen, bodźce finansowe, procesy decyzyjne typu biznesowego), przy czym pojęcie to nie obejmuje
dwóch krańcowych rozwiązań, tj. tradycyjnego dostarczania usług publicznych oraz całkowitej prywatyzacji”. B. Kożuch, Zarządzanie publiczne. Istota i zakres pojęcia, „Współczesne Zarządzanie”
2002, nr 2, s. 32.
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su publicznego w ramach systemu komunikacji. Ta instytucjonalizacja przybrała
dwie główne formy, którymi były dotacje publiczne i nadzór. W Stanach Zjednoczonych preferowano model nadzoru, w Europie społeczeństwa próbowały zapewnić obywatelom zasoby kulturowe przyznając organizacjom nadającym programy statusu przedsiębiorstw użyteczności publicznej, finansowanych z podatków
(media publiczne)127. Marketyzacja natomiast, w niektórych ujęciach, jawi się jako
„stała erozja interesu publicznego”128.
Marketyzacja jest, zdaniem Murdocka i Goldinga, interwencją zarówno instytucjonalną jak i ideologiczną i pociąga za sobą trzy odrębne procesy: po pierwsze,
obszary wcześniej zajmowane przez instytucje sektora publicznego są kolonizowane przez korporacje prywatne, a wymogi zgodności ich działań z interesem publicznym zostają rozluźnione lub usunięte. Po drugie, podstawowymi miernikami,
według których ocenia się wyniki wszystkich organizacji (także tych z sektora publicznego) są rynkowe kryteria sukcesu (czyli przychód i liczba klientów)129. Po
trzecie, odbiorców mediów traktuje się przede wszystkim jako konsumentów, których najwyższym prawem jest spełnienie osobistych potrzeb. Nie są oni już traktowani jako obywatele z prawem do pełnego udziału w życiu społecznym, co pociągałoby za sobą obowiązek uznania i poszanowania potrzeb oraz aspiracji innych
osób. Ideologią epoki staje się konsumpcjonizm. W wymiarze instytucjonalnym
marketyzacji towarzyszą cztery ważne zjawiska, jakimi są prywatyzacja, liberalizacja, przekierowanie nadzoru z gwarantowania interesu publicznego na zabezpieczanie środowiska biznesowego oraz korporatyzacja130.
Z drugiej jednak strony nie można przeoczyć zjawiska pewnego spadku zaufania do korporacji. Bardzo często utrzymywały one swą pozycję dzięki rozbudowanej, globalnej strukturze – ale dziś staje się ona niekiedy ich przekleństwem. Małe
firmy, swobodnie korzystające z udogodnień Internetu, są w stanie konkurować
z gigantami. Dzięki Internetowi są w stanie swobodnie kontaktować się z kontrahentami na całym świecie i nie potrzebują do tego całego zaplecza globalnej korporacji – a przy tym nie muszą dźwigać balastu jego utrzymania, dzięki czemu są
bardziej konkurencyjne. Podobnie pojawienie się dziennikarstwa obywatelskiego

127
128
129
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Por. G. Murdock, P. Golding, Cyfrowe możliwości…, art. cyt., s. 109.
Por. T. Dwyer, Media Convergence, McGraw–Hill International 2010, s. 9.
Widać to dobrze na przykładzie toczącej się w Polsce dyskusji o zasadach działania i finansowania
mediów publicznych oraz po obecnym kształcie oferty programowej mediów publicznych w Polsce:
programy misyjne, niosące pogłębioną refleksję, czy też programy z zakresu kultury wysokiej są
emitowane albo w niszowych kanałach, albo w późnych godzinach nocnych.
Por. G. Murdock, P. Golding, Cyfrowe możliwości a realia rynku…, dz. cyt., s. 110. Na temat zjawiska marketyzacji i jego etapów zob. także T. Dwyer, Media Convergence, dz. cyt., s. 10–11.
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w jakiś sposób ograniczyło monopol agencji informacyjnych i tradycyjnych mediów131 (choć teza ta bywa kwestionowana)132.
Konwergencja na poziomie korporacji zakłada również integrację trzech sfer:
technologii, biznesu i zarządzania. Wymusza zmianę kompetencji kadry zarządzającej, która musi znać się nie tylko na zarządzaniu, ale także na ekonomii i technicznych aspektach rozwiązań, proponowanych przez ich firmy. Technologia,
biznes i zarządzanie nie mogą już dłużej funkcjonować w swoistej próżni, jedno
niezależnie od drugiego. Nie można nawet traktować ich jako równoprawnych
partnerów – one stanowią nierozerwalną całość133.

3.2.3. Konwergencja zawartości
Konwergencja zawartości może dotyczyć zawartości mediów lub użytkowników
mediów, a rozumiemy przez nią „szereg procesów zbieżności, integracji i krzyżowania się mediów w obrębie ich zawartości podczas całego procesu jej kreacji,
począwszy od planowania, przez tworzenie i dostarczenie, po użytkowanie”134.
Konwergencja zawartości na poziomie strategii komunikacyjnej jest procesem,
który ma na celu tworzenie wielomedialnego (multiplatformowego) universum
produktu medialnego czy marki medialnej. Jest to proces, który jednocześnie
jest napędzany oddolnie (wielka tu zasługa mediów społecznościowych, które są
do tego wymarzonym narzędziem) i sterowany odgórnie przez jego twórców135.
W efekcie – można rzec – miejsce tradycyjnych różnych sfer ludzkiego życia, działania, aktywności i funkcjonowania zajmuje jakaś jedna gigantyczna sfera. Trudno
o jej adekwatne określenie… chyba najpełniej oddawałoby jej charakter słowo
„intersfera” (w geometrii słowo „intersfera” funkcjonuje w języku włoskim i na
131
132

133
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Por. M. Robak, Internet – od nowego medium…, art. cyt., s. 17–18.
M. Błoński przytacza wyniki raportu „The State of the News Media 2008” organizacji Project for
Excellence in Journalism, z którego wynika, że mimo pojawienia się tysięcy nowych źródeł informacji, więcej osób korzysta z newsów dostarczanych przez koncerny medialne. Stare monopole
wcale nie znikły, ale umocniły się i współistnieją z nowymi. Po zachłyśnięciu się dziennikarstwem
obywatelskim media odchodzą od modelu, w którym czytelnicy tworzą treści. Wkład internauty
jest ceniony jako osoby komentującej, jako źródła pomysłów, idei, czasami jako źródła zdjęć czy
zawartości wideo. Jednak treści tworzone przez czytelników okazały się z reguły mało wartościowe. Ponadto zdecydowana większość tzw. mediów obywatelskich nie pozwala osobom z zewnątrz
na edytowanie treści. Oznacza to, że Web 2.0 nie tylko nie zerwało z polityką tradycyjnych mediów
z zamkniętymi redakcjami, ale chętnie przejęło taki właśnie model tworzenia treści. I wreszcie:
rozwój dziennikarstwa obywatelskiego wcale nie spowodował, że do przeciętnego czytelnika trafia
więcej treści spoza mainstreamu. Trend jest odwrotny, liczba poruszanych tematów się zawęża.
Por. M. Błoński, Web 2.0 jak domek z kart, „Internet Standard” z 13 marca 2008 r., [online] http://
www.internetstandard.pl/news/144050/Web.20.jak.domek.z.kart.html (dostęp 16 lutego 2012 r.).
Por. S.J. Andriole, The 2nd Digital Revolution, Hershey–London 2005, s. 22–25.
K. Kopecka-Piech, Koncepcje konwergencji…, art. cyt., s. 21.
Tamże, s. 22.
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polski tłumaczone jest jako „sfera półwpisana (w wielościan)” – jest to sfera styczna do wszystkich krawędzi tego wielościanu136). Przestrzeń medialna, mediosfera,
staje się zatem taką „intersferą” ludzkiego życia, dotykającą wszystkich jego miejsc
i aspektów137.
Skutkiem konwergencji na różnych płaszczyznach (technologicznych, ekonomicznych, prawnych) jest przenikanie jej zasad do najgłębszych warstw ludzkiego
życia. Tak jak zacierają się różnice między poszczególnymi rozwiązaniami technologicznymi, dziedzinami prawa, usługami medialnymi – tak też zacierają się
wewnętrzne granice i podziały ludzkiego życia. Spełniają się tofflerowskie wizje
domu jako miejsca pracy i zatarcia granic między domem a pracą, byciem osobą
publiczną a prywatnością. Wszystko w każdej chwili jest możliwe, a różne dziedziny życia i relacje mieszają się ze sobą.
Wspólnym mianownikiem tych zmian, właśnie ową intersferą, przenikającą
wszystkie życiowe dziedziny, stają się media. Słusznie zauważa A. Ilciów, że konwergencja mediów wpływa na sposób budowania relacji międzyludzkich, które
poddają się oddziaływaniu nowych form (środków) komunikowania, uczenia się
i wymiany doświadczeń138. Przejawiać się będzie również w zmediatyzowaniu codziennej działalności i aktywności użytkowników mediów. Czyż nie mamy wrażenia, wchodząc na Facebooka, że nurt życia prywatnego użytkowników wypłynął
wartko poza cztery ściany domu i toczy swe, nieraz mocno spienione, fale w publicznym i powszechnie dostępnym korycie? Znajomi naszych znajomych stają
się naszymi znajomymi (takie przynajmniej mamy odczucie, obserwując toczone
przez nich dyskusje i rozmowy na forum publicum społecznościowych mediów).
Z podobnym skutkiem można by zastąpić tradycyjne ściany domów szklanymi
lub okablować swe mieszkanie przewodami, łączącymi podglądające nas kame136
137

138

Por. Intersfera, w: Wikipedia.it [online] http://it.wikipedia.org/wiki/Intersfera (dostęp 13 stycznia
2012 r.).
Podobny tok myślenia prezentuje również M. Drożdż, który zauważa, że „proces konwergencji
mediów zmienia nie tylko sposób i możliwości przekazu, ale przede wszystkim przestrzeń życia
każdego człowieka”. M. Drożdż, Mediatyzacja życia…, art. cyt., s. 32–33. Autor ten zauważa, że
wizje świata powstałego wskutek konwergencji mediów obecne są u wielu autorów, a ów świat jest
przez nich określany jako Personal Network – media obecne w każdym obszarze ludzkiego życia
stają się nośnikiem obecności człowieka w świecie. Niemal wszystkie procesy społeczne są obecnie
uwarunkowane przez komunikację medialną. „Człowiek coraz bardziej doświadcza świata i siebie,
kształtuje świat i siebie poprzez media, w kontekście mediów, w medialnej przestrzeni życiowej.
(…) każdy obszar przestrzeni życiowej człowieka w mniejszym lub większym stopniu, pośrednio
czy bezpośrednio, poddany jest oddziaływaniom mediów, kształtowany jest przez procesy w nich
obecne i przez nie generowane. Media stają się dla większości obszarów życia ludzkiego nie tylko
kontyngencjalnymi uwarunkowaniami, ale także w wielu przypadkach koniecznymi determinantami”. Tamże, s. 33.
Por. A. Ilciów, Konwergencja mediów…, art. cyt., s. 250.
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ry (choć w dobie łączności bezprzewodowej owo okablowanie byłoby już niemal
przeżytkiem).
„Życie, praca i zabawa konwergują” – przytacza K. Kopecka-Piech stwierdzenie M. Deuzego139. Dodajmy do tej trójki także nasze międzyludzkie relacje, przyznając rację G. Murdockowi i P. Goldingowi, którzy zauważają, że pojawienie się
komputera jako narzędzia do gromadzenia i błyskawicznego przetwarzania coraz
większych ilości danych, potem włączenie go do systemów telekomunikacyjnych
zapewniających szybką i rozległą transmisję i przenoszenie danych, a następnie
konwergencja tych zmian rozwojowych z przemysłem radiowo-telewizyjnym spowodowały, zarówno w aspekcie technologicznym jak i organizacyjnym fuzję, która
zaoferowała naprawdę masową transformację w obszarze pracy i wypoczynku140.
Mieszają się też tradycyjne role nadawcy i odbiorcy, producenta i nabywcy
(użytkownika). Na poziomie użytkowników przejawami konwergencji są m.in. zjawisko prosumpcji, brandjackingu czy produkcji przez użycie (produsage)141.
Po raz pierwszy terminu „prosumpcja” użył Alvin Toffler w swojej książce
„Trzecia fala”. Pod tym pojęciem rozumiał on przesuwanie procesu produkcji ze
sfery gospodarki oficjalnie uznanej przez ekonomistów do sfery gospodarki lekceważonej. Prosumpcję widział zarówno w organizacjach, które skupiają osoby
z podobnymi problemami i potrzebami, jak i w luźnych powiązaniach między ludźmi wymieniającymi porady, obserwacje i doświadczenia. Toffler rozumiał jednak
prosumpcję przede wszystkim jako przesunięcie pewnych zadań na konsumenta
i skłonieniu go do wykonania czynności, które wcześniej wykonywał dla niego ktoś
inny. Mamy do czynienia z tym zjawiskiem w wielu dziedzinach życia ludzkiego142.
Jednak „od czasów Alvina Tofflera prosumpcja uległa znacznej ewolucji. Spowodowane to było nie tylko rozwojem Internetu, dzięki któremu miliony ludzi na całym świecie mogły tworzyć grupy społecznościowe, ale również innym podejściem
przedsiębiorstw do tego zagadnienia. Obecnie prosumenci to nie tylko osoby, na
które przerzucane są nowe zadania – na dzień dzisiejszy są to zewnętrzni pracownicy przedsiębiorstwa, którzy pomagają mu w wymyślaniu i produkowaniu coraz
nowszych towarów i usług. To innowacyjny potencjał organizacji, który może stać
się doskonałym narzędziem przewagi konkurencyjnej, jeśli jest dobrze wykorzysta-
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K. Kopecka-Piech, Koncepcje konwergencji…, art. cyt., s. 24.
Por. G. Murdock, P. Golding, Cyfrowe możliwości a realia rynku…, art. cyt., s. 107.
K. Kopecka-Piech, Koncepcje konwergencji…, art. cyt., s. 23.
Por. Ł. Gajewski, Prosumpcja – praktyki konsumenckiej innowacyjności, „e-mentor” 2009, nr 2(29),
[online] http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/29/id/631 (dostęp 20 stycznia 2012 r.).
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ny”143. I nie zmienia tego fakt, że duża część nowych rozwiązań powstaje na skutek
niezadowolenia użytkowników z dostępnych usług czy produktów144.
Z kolei zjawisko, określane mianem brandjackingu polega na przejmowaniu
kontroli nad marką przez samych konsumentów, którzy przerabiają oficjalne komunikaty firmy (np. logo czy markę). W brandjackingu można wyróżnić działania
mające na celu poprawianie marki (wzmacnianie pozytywnego komunikatu przekazu marketingowego), łamanie marki (czyli szkodzenie jej) oraz obalanie reklam
(pokazywanie, że dana reklama zawiera nieprawdziwe informacje). Zjawisko to
przybiera na sile zwłaszcza w Internecie, szczególnie ulubionym przez brandjackerów miejscem są blogi i serwisy społecznościowe145. Rację ma E. Mistewicz, gdy
zauważa: „Kolejne przykłady firm pokazują, jak łatwo w świecie współczesnym
zniszczyć można reputację budowaną przez lata. Jak jeden wpis zamieszczony
w Internecie i szybko spopularyzowany przez miliony osób naraża firmę na śmieszność, a czasami wręcz upadek, jeśli zbagatelizuje nadciągający kryzys”146.
Mimo że to koncerny medialne są producentami większości zasobów Internetu, widać wyraźną zmianę: dotychczasowi odbiorcy treści stają się jej autorami
i nadawcami, a rynek odbiorcy masowego przekształca się w rynek wielu odbiorców wyspecjalizowanych. Potencjalny konsument medialnych treści nie musi jedynie biernie ich przyswajać – może również je tworzyć (przetwarzać), a następnie przesyłać dalej, jako godne uwagi i polecenia. W ten sposób powstają grupy
odbiorców o określonych zainteresowaniach, których przedstawiciele coraz mniej
czasu poświęcać będą na konsumpcję tradycyjnych mediów147.
Cyfryzacja, interaktywność i inne cechy nowych mediów niosą ze sobą nowe,
dodatkowe możliwości działania, przez co użytkownik nowych mediów często wychodzi poza repertuar ról przeznaczonych dla niego w strategii opracowanej przez
143
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Tamże.
Tamże. Zdaniem D. Tapscotta i A.D. Williamsa, większość firm nie docenia amatorskiej kreatywności i innowacyjności, które drzemią w społecznościach użytkowników i hobbistów. Firmy te często ignorują lub wręcz sprzeciwiają się innowacjom, których autorami są ich klienci. Ta sytuacja
będzie jednak musiała ulec zmianie ze względu na rozwój Internetu, dzięki któremu konsumenci
mogą tworzyć prosumenckie społeczności, zaś firmy odkrywają, że modyfikacje ich produktów,
dokonywane przez „kluczowych użytkowników” mogą być atrakcyjne dla rynku masowego. Por.
D. Tapscott, A.D. Williams, Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko, tł. P. Cypryański, Warszawa 2008, s. 188–189.
Por. M. Koszembar-Wiklik, Blogi – indywidualna ekspresja..., art. cyt.
E. Mistewicz, Media tradycyjne…, art. cyt.
Por. A. Ilciów, Konwergencja mediów…, art. cyt., s. 250. Zresztą, zjawisko to widać częściowo także
na rynku mediów tradycyjnych, gdzie telewizyjne kanały ogólnotematyczne tracą widzów na rzecz
wyspecjalizowanych tematycznych kanałów, dostępnych w sieciach kablowych i przez satelitę. Cyfryzacja telewizji naziemnej pogłębia i intensyfikuje ten proces. Por. M. Lemańska, Wielkie stacje
tracą na rzecz małych, „Rzeczpospolita” z 3 kwietnia 2012 r., [online] http://www.ekonomia24.pl/
artykul/854123.html (dostęp 26 kwietnia 2012 r.).
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nadawcę. Rozpoczyna on własną działalność, budowaną z uwzględnieniem marki, tytułu bądź działalności korporacji, ale w dużym stopniu od nich niezależną,
a niekiedy nawet wręcz niepożądaną przez korporację (zwłaszcza, gdy z użytkownika zamienia się w użytkownika niezadowolonego, sfrustrowanego lub rozzłoszczonego). Użytkownik kreuje własną rolę komunikacyjną. Aktywność, twórczość,
a nawet same wybory w zakresie użytkowanych mediów skutkują przeobrażeniem
odbiorców w dostawców148. Dzieje się tak również dlatego, że współczesny klient
jest coraz lepiej wyedukowany. Spotyka się on ze strumieniem informacji, które
płyną ku niemu od podmiotów gospodarczych, mediów, z katalogów i handlowych
ulotek, od instytucji broniących interesów konsumenta etc. Dostarczają one nie
tylko wiedzy na temat produktu i korzyści związanej z jego zakupem, ale także
sposobów egzekwowania tychże korzyści, jak również obrony przed nieuczciwością sprzedawcy149. Ponieważ w Internecie każdy może być autorem (dostawcą,
sprzedawcą) czegoś, rozróżnienie między producentem a konsumentem staje się
płynne i czasem wręcz niemożliwe do przeprowadzenia. Władza konsumenta na
tym rynku, który można by określić wręcz „idealnym” opiera się na doskonałej
znajomości cen i produktów i jest znacznie bardziej, wręcz bezprecedensowo, egzekwowalna150.
Na rynku usług medialnych przejawia się to w tym, że wskutek procesów konwergencji zarówno nadawca, jak i odbiorca stają się komunikatorami. To odbiorca
na własne życzenie i dla własnego pożytku uruchamia przekaz zmagazynowanych
treści, które sam wybrał (interaktywność). Kolejnym skutkiem konwergencji mediów jest indywidualizacja oferty: zawartość nie musi już być adresowana do widowni masowej, równie dobrze może być skierowana do indywidualnego odbiorcy.
148
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Por. K. Kopecka-Piech, Hipermedialne? Skonwergowane? Role uczestników komunikacji zapośredniczonej sieciowo, w: A. Gumkowska (red.), Tekst w sieci. Literatura, społeczeństwo, komunikacja,
Warszawa 2009, s. 296.
Por. B. Olszewska (red.), Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem…, art. cyt., s. 281. Zdaniem
D. Tapscotta, koncepcja 4P w marketingu jest zupełnie przestarzała. Obecnie „każde nowoczesne
przedsiębiorstwo działa na rynku w dwóch światach: fizycznym (marketplace) i w cyfrowym świecie
informacji (marketspace). Firmy nie powinny zajmować się tworzeniem pięknych witryn internetowych, tylko prawdziwej sieciowej społeczności i kapitału relacyjnego. To serca konsumentów,
a nie ich gałki oczne są najważniejsze. W ciągu dekady większość produktów i usług w wielu krajach rozwiniętych będzie sprzedawana poprzez Internet. Nową linią frontu jest teraz marketface:
interfejs między dostawcami dóbr na rynku i ich konsumentami, głównie w świecie cyfrowym. Dla
przykładu – niektóre firmy prowadzą zarówno zwykłe sklepy, jak i sprzedaż przez Internet. Klienci, którzy kupili u nich produkt online, a nie są zadowoleni z jakości, mogą po prostu zwrócić go
do fizycznie istniejącego sklepu”. T. Gregorczyk, Tapscott o postępach wikinomii. Świat firmowym
działem R&D, „Marketing przy Kawie” z 29 marca 2012 r., [online] http://www.marketing-news.
pl/theme.php?art=1409&f=479&utm_source=FreshMail&utm_medium=email&utm_campaign=fm_120330-tematy (dostęp 31 marca 2012 r.).
Por. G. Murdock, P. Golding, Cyfrowe możliwości a realia rynku…, art. cyt., s. 108.
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Z tym wiąże się także personalizacja – odbiorca może konfigurować przekaz, by
odbierać tylko te treści, które sam wybierze. Może on także magazynować i przechowywać przekaz w pamięci urządzenia elektronicznego (komputera, telewizora, etc.) i odbierać go w dowolnym momencie (odejście od nadawania linearnego w stronę komunikacji asynchronicznej). Odbiorca nie musi jednak odbierać
przekazu będąc „przywiązanym” do telewizora lub komputera: może on równie
dobrze odbierać przekaz, będąc w ruchu i oglądając (słuchając) wybrane przez siebie treści na swym urządzeniu mobilnym (laptop, netbook, tablet, smartfon etc.).
Kolejne dwa zjawiska, będące wynikiem konwergencji mediów to dezintermediacja (dostęp każdego źródła informacji i innych treści bezpośrednio i vice versa)
oraz neointermediacja (pojawienie się pośredników, którzy agregują, organizują,
porządkują i oferują zawartość lub dostęp do niej)151.
Poważnym zmianom uległo pojmowanie dziennikarstwa i tożsamości dziennikarza. Wskutek multiplikacji i zróżnicowania praktyk medialnych pojęcie tożsamości dziennikarskiej zostało rozmyte. Treści medialne krążą między różnymi
kanałami przekazu. Zaciera się też podział na media profesjonalne i amatorskie152
oraz publiczne i komercyjne (znikają różnice w działaniach mediów publicznych
i komercyjnych oraz zacierają się różnice programowe)153. Procesy konwergencji wpływają także na sposób, w jaki wykonują swój zawód profesjonalni dziennikarze, od których oczekuje się coraz częściej biegłości w tworzeniu kontentu
do wszystkich rodzajów mediów. Dziennikarz idealny to taki, który napisze tekst,
zrobi do niego zdjęcia, nagra kamerą film, sam go zmontuje i umieści w Sieci.
Innym wariantem oczekiwanej od dziennikarzy wielozadaniowości jest ekspercka
wiedza w szerokim zakresie dziedzin, przysłowiowa już wręcz umiejętność pisania
na każdy temat154. Często bowiem, niestety, jesteśmy świadkami sytuacji, w której
pojawienie się konkretnego, a bardzo aktualnego i atrakcyjnego tematu w jednym
z mediów powołuje lawinę powielania go i powtarzania tych samych treści, często
spontanicznie i niezależnie od siebie155. To potwierdza zresztą, że w dużej mierze
ciężar wytwarzania treści spoczywa na zawodowych dziennikarzach. Tzw. dziennikarze obywatelscy, blogerzy czy też redaktorzy amatorskich serwisów nie potrafią
wznieść się ponad ograniczenia standardowej informacji, która nieraz powielana
jest w identycznym brzmieniu w różnych serwisach. Tylko nieliczni chcą i potrafią
zadać sobie trud przeprowadzenia analizy, researchu zagadnienia, która wnosiła151
152
153
154
155

Por. J. Beliczyński, Strategie działania…, art. cyt., s. 68–69.
Por. M. Filiciak, Internet – społeczne…, art. cyt., s. 106.
Por. M. Mrozowski, Media publiczne: dziedzictwo przeszłości – perspektywy rozwoju, „Studia Medioznawcze” 2000, nr 1, s. 43.
Por. Infotendencias Group, Media Convergence, art. cyt., s. 31–32.
Por. M. Drożdż, Konwergencja mediów…, art. cyt., s. 92.
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by coś nowego (na polskim gruncie przykładami takich właśnie twórczych postaw
mogą być słynna blogerka Kataryna156 w dziedzinie polityki oraz Piotr Vagla Waglowski157 w dziedzinie prawa)158.
Konwergencja mediów jest też rozumiana jako upodabnianie się oferty nadawców komercyjnych i publicznych w warunkach narastającej konkurencji rynkowej.
Nadawcy komercyjni dostarczają coraz więcej informacji i publicystyki, natomiast
publiczni zwiększają swoją ofertę w zakresie rozrywki. Przejawem konwergencji jest też formuła infotainment, łącząca informację (information) z rozrywką
(entertainment)159. Jako pierwszy użył tego terminu R. Eisenberg w periodyku
„Phone Call” (luty 1980 r.). Podstawową cechą infotainment jest skupianie się
przede wszystkim na atrakcyjnych i ekscytujących aspektach opisywanych wydarzeń, czy wręcz opisywanie ich tak, jakby były zdarzeniami wyłącznie rozrywkowymi. Infotainment ma na celu zainteresowanie odbiorcy treścią i wywołanie w nim
szoku, zaskoczenia lub odprężenia, jest zatem ukierunkowany nie tyle na intelekt,
co na emocje160. Infotainment to jednak nie tylko gatunek informacyjno-rozrywkowy, ale także powszechny sposób podawania informacji (nawiązujący w jakiś
sposób do pojęcia tabloidyzacji)161. Wspólny mianownik tych przemian stanowią
(omawiany już wcześniej obszernie) proces konwergencji i właśnie tabloidyzacja.
Konwergencja w tym wypadku przejawia się i prowadzi do upodabniania się programów informacyjnych nadawców publicznych i komercyjnych, a tabloidyzacja
do modelowania wiadomości wedle formuły prasy popularnej162.
156

157

158
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Jej blog nosi po prostu tytuł „Kataryna” i jest dostępny pod adresem http://kataryna.blox.pl/html
(dostęp 9 marca 2012 r.). Przez długi czas tożsamość autorki bloga była anonimowa, została ona
ujawniona w słynnej „sprawie Kataryny” przez „Dziennik. Polska Europa Świat”, wywołując przy
tym w Internecie szeroko zakrojoną i emocjonalną dyskusję na temat anonimowości w Sieci oraz
różnic między blogerami a dziennikarzami. Autor obszerniej omówił tę kwestię w: A. Adamski,
Blogi a dziennikarstwo obywatelskie, w: A. Adamski, M. Laskowska (red.), Nowe media – możliwości
i pułapki, Opole–Poznań 2011, s. 103–114;
Piotr VaGla Waglowski – prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet (http://prawo.vagla.pl/ – dostęp 9 marca 2012 r.). Jego blog zyskał sobie wysokie uznanie ze
względu na poziom fachowości, reprezentowany przez autora w kwestiach prawnych, dociekliwość, umiejętność stawiania niewygodnych pytań i wieloaspektowe analizy.
Por. I. Janke, Stare przegra, art. cyt.
Por. Konwergencja mediów, w: E. Chudziński (red.), Słownik wiedzy o mediach, dz. cyt., s. 105–106.
Por. M. Laskowska, Infotainment – analiza aksjologiczno-etyczna zjawiska, w: M. Gołda-Sobczak,
W. Machura, J. Sobczak (red.), Media – czwarta władza?, t. 2, Poznań–Opole 2011, s. 128.
Tamże, s. 128–129. Zdaniem E. Chudzińskiego, formuła infotainment, łącząca informację z rozrywką jest także jednym z przejawów konwergencji mediów. Zob. Konwergencja mediów, w: E. Chudziński (red.), Słownik wiedzy o mediach, Warszawa–Bielsko Biała 2007, s. 105–106. W efekcie
procesów konwergencji powstaje gigantyczny rynek komunikacyjno-medialno-rozrywkowy, któego beneficjentami są konsumenci. Por. A. Małachowski, Konwergencja i hybrydyzacja…, art. cyt.,
s. 226.
Por. M. Mrozowski, Telewizyjne programy informacyjne…, art. cyt., s. 28.
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„Skażenie” tabloidyzacją stało się powszechną cechą mediów, również (a może
zwłaszcza) audiowizualnych. Ludzka tragedia przestaje być tragedią – staje się materiałem na „czerwony pasek”. Wedle stwierdzenia T. Gobana-Klasa, „dziennikarz
telewizyjny, prezenter czy anchorman (person) staje się już nie nowiniarzem (newsman), ale raczej video-jockeyem, puszczającym informacyjne wideoklipy z kraju
i ze świata”163. W historii dziennikarstwa zapisały się tu zapewne choćby reakcja
prowadzącego poranek w TVN24 w dniu 10 kwietnia 2010 r. na pierwsze wieści
o „problemach z lądowaniem” rządowego Tu-154164 czy też reakcja dziennikarzy
na wydarzenia w Prokuraturze Wojskowej w Poznaniu w dniu 9 stycznia 2012 r.,
kiedy to w przerwie konferencji prasowej prowadzący ją prokurator postrzelił się
w głowę z pistoletu.
Dla dziennikarza TVN24 wiadomość o „kłopotach z lądowaniem” była pretekstem do próby rozpoczęcia dyskusji o mankamentach polskiej rządowej floty powietrznej. Jednak zaproszony do studia gość, którym był polityk, Wojciech
Olejniczak, najwyraźniej nie miał ochoty podejmować tematu. Zareagował o wiele
bardziej „po ludzku”, wyrażając zaniepokojenie o losy pasażerów samolotu, wśród
których był Prezydent RP, a także wielu posłów i innych osobistości. Podobnie
było w sytuacji, gdy 9 stycznia 2012 r. prokurator wojskowy dokonał próby samobójczej niemalże przed obiektywami kamer (choć w momencie strzału był on
z boku pomieszczenia, to jedna z kamer kątem obiektywu zarejestrowała ruch
upadającego ciała). Spośród dziennikarzy, którzy na odgłos wystrzału wbiegli do
pomieszczenia, tylko jeden rozpoczął udzielanie pierwszej pomocy. Pozostali dość
beznamiętnie wykonywali swą pracę dziennikarską: jeden z operatorów kamery
zaczął nagrywać całe zdarzenie, pozostali rozpoczęli natychmiastowe przekazywanie do swych redakcji informacji, która natychmiast stała się wiadomością dnia
w Polsce165.
Kolejnym dowodem na „tabloidyzację” mediów, a pośrednio przejawem konwergencji treści, jest zjawisko erotainment, czyli zestawianie przez media (zazwy-

163
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Por. T. Goban-Klas, Pochwała medioznawstwa…, art. cyt., s. 22.
W pierwszej chwili sądzono, że był to samolot typu Jak-40, który również był używany do podróży
służbowych polskich sfer rządowych. Później okazało się, że 10 kwietnia 2010 r. do Smoleńska
poleciały z Warszawy dwa samoloty: Jak-40, na którego pokładzie byli dziennikarze i który wylądował bezpiecznie oraz Tu-154, którym leciała rządowa delegacja z Prezydentem RP, który rozbił się
o godzinie 8.41. Film pokazujący reakcję dziennikarza i Wojciecha Olejniczaka zob. http://www.
youtube.com/watch?v=35mjfgD9u-s&feature=related (dostęp 12 stycznia 2012 r.).
Oprócz pogłębionych analiz przyczyn takiego zachowania prokuratora pojawiały się jednak w mediach dywagacje nad tym wydarzeniem, typowe dla serwisów plotkarskich; celowały w tym zwłaszcza tabloidy (włącznie z infografiką, pokazującą sposób umieszczenia lufy w ustach prokuratora
i domniemany tor pocisku). Więcej na temat kontrowersji etycznych, związanych z tym wydarzeniem zob. A. Niziołek, Odruch Pawłowa, „Press” 2012, nr 2, s. 23–27.
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czaj internetowe) treści erotycznych na jednaj stronie z informacjami (często bardzo ważnymi czy wręcz dramatycznymi)166.
Proces cyfrowej konwergencji mediów będzie za sobą pociągał wiele zjawisk.
W pierwszym rzędzie należy wymienić multiplikację nadawców. Dalej – homogenizację (upodabnianie się) oferty programowej, która schlebia gustom odbiorców
(co w praktyce będzie oznaczać wykorzystanie najbardziej popularnych formatów
w radiu i telewizji). Ponadto można mówić o mediatyzacji Internetu i wzrostu jego
roli jako alternatywnej (a w przyszłości prawdopodobnie głównej platformy komunikacji z odbiorcami). Ponadto konwergencja oznaczać będzie konieczność
rywalizowania mediów tradycyjnych z nieograniczoną i niesformalizowaną konkurencją internetową – będzie to oznaczało również obowiązek aktywności w sferze
budowania społeczności internetowych, których zadaniem będzie wspieranie działalności medialnej. Do przeszłości odchodzić będą monolityczne bloki lojalnych
odbiorców mediów. Będą one zastępowane przez mikrosegmenty nielojalnych
i niecierpliwych „społeczności fanowskich” (zapperów)167. Dzięki nowym technologiom coraz częściej w wypadku radia będziemy mieć do czynienia nie tyle z masowym audytorium, skupionym na określonym obszarze – lecz z coraz węższymi
kręgami odbiorców, nieograniczanymi kryterium geograficznym ani sztywną ramówką. Jest w tym pewien paradoks – z jednej strony globalne wzorce, dotyczące
produkcji i programowania, z drugiej zaś – doprowadzone niemal do perfekcji
zaspokajanie potrzeb indywidualnych168.
Dlatego też sukces w dotarciu do jak największej rzeszy widzów, który bezpośrednio przełoży się na sukces reklamowy i ekonomiczny, wymagał będzie podjęcia określonego wachlarza działań. Po pierwsze, zapowiada on zażartą walkę
o częstotliwości na cyfrowych multipleksach. Po drugie, oznacza konieczność mul166
167
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Konkretne przykłady tego zjawiska na stronie dziennik.pl zob. P. Przywara, McLuhanowska retrybalizacja…, art. cyt., s. 50–53.
Por. M. Lakomy, Strategie mediów tradycyjnych…, art. cyt., s. 91–92. Podobną opinię zdaje się wyrażać P. Drzewiecki, którego zdaniem „zmiana jakościowa telewizji będzie polegała na przejściu od
modelu biernego odbioru w stronę interaktywności, współtworzenia programu przez widzów. To
widz będzie decydował o tym, co i kiedy chce oglądać – będzie tworzył własną ramówkę telewizyjną. Będzie proszony o zdefiniowanie własnych potrzeb odbiorczych (co chcę oglądać) i dokonanie
odpowiedniego wyboru. Ma temu sprzyjać system VoD, biblioteki audiowizualne, w których będziemy mieli do dyspozycji zestawy filmów i programów telewizyjnych, ułożonych w odpowiednie
kategorie, stosownie do naszych zainteresowań. Alternatywnie do systemów VoD będzie postępować dalsza formatyzacja oferty telewizyjnej. Widz będzie miał do dyspozycji wąskotematyczne
kanały odpowiadające jego zainteresowaniom i pasjom. Inną metodą formatowania przekazów
pozostaną czynniki demograficzne (wiek, płeć, zamożność, miejsce zamieszkania). Nowa telewizja
będzie wymagała od widza lepszej orientacji w ofercie i większej świadomości własnych potrzeb
odbiorczych”. P. Drzewiecki, Supermarket telewizji. Cyfryzacja sektora audiowizualnego – wyzwanie
dla edukacji medialnej, „Kultura – Media – Teologia” 2010, nr 2, s. 98.
Por. S. Jędrzejewski, Radiofonia publiczna…, art. cyt., s. 154–155.
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tiplikacji technicznych środków dotarcia do odbiorcy, (a wśród nich przekazu naziemnego, satelitarnych platform cyfrowych, przekazu internetowego i kablowego,
technologii DVB-H). Ponadto zachodzić będzie konieczność budowania w Internecie „fanowskich grup społecznościowych”, których zadaniem będzie wspieranie
medium i jego produktów. Kolejną kwestią jest konieczność stosowania tych formatów, które w warunkach komercjalizacji działalności medialnej będą schlebiać
gustom publiczności, co z kolei spowoduje konieczność ciągłego śledzenia opinii
publicznej i korzystania z badań radio- i telemetrycznych oraz badania zachowań
internautów. Last, but not least – w warunkach hiperkonkurencji koniecznym stanie się zawieranie strategicznych sojuszy między poszczególnymi nadawcami169.
Podsumowując dotychczasowe rozważania nad konwergencją mediów, należałoby zgodzić się z opinią, że konwergencja medialna, technologiczna oraz ekonomiczna wzajemnie się determinują i przenikają. Tworzą przy tym sieci, przenikające środowisko medialne. Pokazują, że relacje między poszczególnymi elementami
mają charakter funkcjonalny. Konwergencja mediów, która jest wykorzystywana
w celach promocyjnych, coraz częściej zaciera granice między fikcją a rzeczywistością, dając wyraz „rzeczywistej wirtualności”. Jednak takie krzyżowanie się działań z zakresu marketingu, public relations, dziennikarstwa i produkcji medialnej,
angażujące użytkowników (prosumentów) wydaje się być przyszłością mediów170.

3.3. Konwergencja a społeczeństwo informacyjne i globalizacja
Procesy konwergencji przenikają obecnie wszystkie dziedziny ludzkiego życia. Jakie implikacje niosą ze sobą dla życia społecznego? Przyjrzyjmy się pokrótce idei
społeczeństwa informacyjnego oraz zjawisku globalizacji.

3.3.1. Informacja i sieciowość a zmiany społeczne
Zdaniem R. Kluszczyńskiego, za jeden z przejawów konwergencji można uznać
społeczeństwo informacyjne, które „oznacza możliwość szerokiego dostępu do
informacji, usług i rozrywki na życzenie, możliwość interakcji i swobodnego operowania danymi, możliwość przeprowadzania rozmaitych operacji na odległość
i podjęcia komunikowania w dowolnej chwili i z dowolnego miejsca świata połączonego w wirtualną całość za pomocą sieci telekomunikacyjnej. Oznacza ono
również integrację trzech sektorów: technologii informacyjnej, telekomunikacji
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Por. M. Lakomy, Strategie mediów tradycyjnych…, art. cyt., s. 92–93.
Por. K. Kopecka-Piech, Nowe media…, art. cyt., s. 40.
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oraz ekonomii. A w konsekwencji wprowadza w ten układ także i kulturę, we
wszystkich jej przejawach i zakresach”171.
Społeczeństwo informacyjne możemy zdefiniować następująco: „Społeczeństwo informacyjne (ang. information society) – potocznie: określenie społeczeństwa, w którego organizacji (więzi międzyludzkie i międzygrupowe, produkcja, administracja, komunikacja, kultura itd.) najważniejszą rolę odgrywa wytwarzanie,
gromadzenie i przekazywanie, odbiór i zdalne przetwarzanie różnego typu informacji przy wykorzystaniu komputerów i technologii z nimi związanych”172. Jednak
definicji społeczeństwa informacyjnego jest więcej. Wszyscy bowiem wprawdzie
zgadzają się, że społeczeństwo informacyjne jest nową formacją społeczno-gospodarczą, ale wymieniają różne czynniki, które tę rzeczywistość opisują – w zależności od tego, czy definicję tworzą socjologowie, ekonomiści, informatycy etc.173
I tak, słynny Raport Bangemanna łączy powstanie społeczeństwa informacyjnego z „rewolucją, opartą na informacji, która sama jest wyrazem ludzkiej wiedzy.
Postęp technologiczny umożliwia nam przetwarzanie, przechowywanie, odzyskiwanie i przekazywanie informacji w każdej możliwej formie – ustnej, pisemnej
lub wizualnej – nie ograniczonej przez dystans, czas i objętość. Rewolucja ta daje
olbrzymi nowy potencjał inteligencji ludzkiej i stanowi wartość, która zmienia charakter wspólnej pracy i życia razem”174. Z kolei według opublikowanego w 1997 r.
przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji raportu „Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wstęp do formułowania założeń polityki Państwa”, „społeczeństwo
staje się społeczeństwem informacyjnym, gdy osiąga stopień rozwoju oraz skali
i skomplikowania procesów społecznych i gospodarczych wymagający zastosowania nowych technik gromadzenia, przetwarzania, przekazywania i użytkowania
olbrzymiej masy informacji generowanej przez owe procesy. W takim społeczeństwie: informacja i wynikająca z niej wiedza oraz technologie są podstawowym
171

172
173
174

R. Kluszczyński, Społeczeństwo informacyjne…, dz. cyt., s. 11. Istotnie – trzeba przyznać, że media
także mają ogromny wpływ na kulturę, przy czym w kontekście analizy kulturotwórczej roli mediów pojawia się dziś wiele kontrowersji: „od skrajnych poglądów krytyki mediów za degradację
kultury, za propagowanie powierzchowności, banalności, taniej rozrywki, czy wręcz wulgarności
i złego gustu, za dehumanizację, globalizację i uniformizację kultury, za destrukcję tradycji kulturowych i transkulturację negującą lokalne dziedzictwo kultury, aż po opinie bardzo pozytywne,
podkreślające zasługi mediów w zachowaniu i wzbogacaniu dziedzictwa kulturowego w skali lokalnej i globalnej oraz promocje i upowszechnianie najpiękniejszych dzieł kultury, również kultury
elitarnej”. M. Drożdż, Mediatyzacja życia…, art. cyt., s. 22; por. M. Laskowska, Zagubiony umysł…,
art. cyt., s. 122–135.
Zob. Społeczeństwo informacyjne, w: W. Pisarek (red.), Słownik terminologii medialnej, Kraków
2006, s. 199.
Por. J. Papińska-Kacperek i in., Społeczeństwo informacyjne, Warszawa 2008, s. 17.
M. Bangemmann i in., Europa i społeczeństwo globalnej informacji. Zalecenia dla Rady Europejskiej,
tekst za: http://kbn.icm.edu.pl/gsi/raport.html (brak daty opubl., dostęp 3 marca 2012 r.).
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czynnikiem wytwórczym, a wszechstronnym czynnikiem rozwoju jest wykorzystywanie teleinformatyki, siła robocza składa się w większości z pracowników informacyjnych, większość dochodu narodowego brutto powstaje w obrębie szeroko
rozumianego sektora informacyjnego”175.
Również na polskim gruncie powstała definicja, opracowana w ramach prac
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, zarządzającego Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Rozbudowie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego poświęcone było działanie 1.5. Społeczeństwo
informacyjne dla potrzeb tego działania zdefiniowano jako „społeczeństwo powszechnie używające technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) do zdobywania i rozprzestrzeniania informacji oraz wiedzy. Infrastruktura społeczeństwa
informacyjnego to wszelkie środki trwałe pozwalające na dostęp do Internetu, zdobywanie oraz rozpowszechnianie informacji i wiedzy oraz wdrożenie e-usług”176.
Termin „społeczeństwo informacyjne” pochodzi z Japonii, gdzie w 1963 r. Tadao Umesao pisząc o japońskiej gospodarce w artykule pt. „O przemysłach informacyjnych. Świt nadchodzącej epoki przemysłu ektodermy”, zastanawiał się nad
ewolucyjną teorią społeczeństwa, opartego na systemach informacyjnych. Choć
w tekście artykułu termin „społeczeństwo informacyjne” nie pada ani razu, to jednak według większości medioznawców była to pierwsza na świecie teoria społeczeństwa informacyjnego177. Następnie Kenichi Koyama w 1968 r. spopularyzował
to określenie w rozprawie zatytułowanej „Introduction to Information Theory”178.
W 1972 r. Masuda opracował kompleksowy i wieloaspektowy plan, zakładający
przeobrażenie wszystkich sfer życia społecznego w oparciu o rozwój sektora informacji i telekomunikacji. Był to plan długofalowy, składający się z kilku faz.
Wskazywał on na zmianę podstawowych parametrów rozwoju społecznego w po-
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177
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KRRiT, Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wstęp do formułowania założeń polityki Państwa.
Załącznik do Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznego okresu działalności,
Warszawa 1997, s. 5, [online] http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/sprawozdania/
spr1997/spr1997_zal_spoleczenstwo.pdf (dostęp 3 marca 2012 r.).
Raport końcowy. Analiza wpływu projektów realizowanych w ramach Działania 1.5 ZPORR na rozbudowę infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Poznań 2008, s. 28, [online] http://www.ewaluacja.gov.pl/Wyniki/Documents/4_028.pdf (dostęp 3 marca 2012 r.). Więcej definicji zob. J. Nowak,
Społeczeństwo informacyjne – geneza i definicje, portal Śląskiego Związku Gmin i Powiatów (brak
daty opubl.), [online] http://www.silesia.org.pl/upload/Nowak_Jerzy_Spoleczenstwo_informacyjne-geneza_i_definicje.pdf (dostęp 3 marca 2012 r.).
Por. I. Merklejn, Teoria społeczeństwa informacyjnego Umesao Tadao i jej znaczenie dla dalszych
badań, w: P. Francuz, S. Jędrzejewski (red.), Nowe media i komunikowanie wizualne, Lublin 2010,
s. 13.
Por. J. Sobczak, Granice prawne reklamy w Internecie, w: M. Jeziński (red.), Nowe media a media
tradycyjne. Prasa, reklama, Internet, Toruń 2009, s. 139.
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szczególnych okresach179. W 1975 r. po raz pierwszy użyła terminu „społeczeństwo
informacyjne” Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OECD180.
Jeśli chodzi o Europę, to dopiero dziesięć lat później, w 1978 r., Simon Nor
i Allain Minc omówili teorię społeczeństwa informacyjnego w raporcie sporządzonym dla prezydenta Francji. Na początku lat 80. XX w. teoria społeczeństwa
informacyjnego dotarła do USA i od razu zaczęła robić oszałamiającą karierę
w tamtejszych ośrodkach naukowych, głównie za sprawą publikacji Fritza Machlupa i Marca Uri Porata (choć oczywiście, Amerykanie prowadzili wcześniej własne
badania na temat wpływu rewolucji informacyjnej na przeobrażenia społeczeństw)181. Pewnego rodzaju ukoronowaniem terminu „społeczeństwo informacyjne”
jest dzień 27 marca 2006 r. – wtedy właśnie Zgromadzenie Ogólne ONZ postanowiło, że 17 maja każdego roku będzie Światowym Dniem Społeczeństwa Informacyjnego182.
Koncepcja społeczeństwa informacyjnego wpisuje się w pewien nurt refleksji
socjologiczno-politologicznej, która podejmuje próbę definicji i charakterystyki
współcześnie istniejących zbiorowości. U jej źródeł leży nurt determinizmu technologicznego oraz ewolucjonizmu naukowego, którego zwolennicy podkreślają,
że zdobycze technologii wymuszają poważne i nieodwracalne zmiany w kulturze
i instytucjach społecznych. Ponadto u jej podstaw leży teoria modernizacji Maxa
Webera, który widział w biurokracji nieuchronną siłę napędową współczesnego
świata. W pewnym sensie za „przodków” teorii społeczeństwa informacyjnego
można uznać teorię społeczeństwa industrialnego oraz koncepcję społeczeństwa
postindustrialnego D. Bella (1973). Sam Bell w kolejnych rozprawach posługiwał
się już terminem „społeczeństwo informacyjne”183. Konkurencyjnym określeniem
jest termin „społeczeństwo sieciowe”. Czasem jest on używany jako synonim, choć
nie jest to do końca ścisłe: w definicjach społeczeństwa sieciowego podkreśla się
przede wszystkim, że jest to „nowy typ społeczeństwa ludzkiego, skoncentrowany
na produkcji, dystrybucji i informacji”184.
179
180
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Por. T. Goban-Klas, P. Sienkiewicz, Społeczeństwo informacyjne…, dz. cyt., s. 35.
Por. J. Papińska-Kacperek i in., Społeczeństwo informacyjne, dz. cyt., s. 17.
Por. J. Sobczak, Granice prawne reklamy…, art. cyt., s. 139–140; M. Nowina-Konopka, Istota i rozwój społeczeństwa informacyjnego, w: T. Białobłocki i in., Społeczeństwo inform@cyjne – istota, rozwój wyzwania, Warszawa 2006, s. 14–15.
Por. J. Papińska-Kacperek i in., Społeczeństwo informacyjne, dz. cyt., s. 13.
Por. J. Sobczak, Granice prawne reklamy…, art. cyt., s. 139–140.
Tamże, s. 141. Zdaniem M. Castellsa, autora znanej publikacji „Społeczeństwo sieci”, sieć jest
zbiorem wzajemnie powiązanych węzłów. To, czym jest węzeł – zależy od rodzaju konkretnej sieci.
Jako przykłady węzłów autor wymienia m.in. rynki giełdowe, narodowe rady ministrów, tajemne
laboratoria, uliczne gangi, systemy telewizyjne… Węzeł jest jednostką organizacyjną. Pojęcie węzła odnosić się może do szeregu desygnatów o podobnych właściwościach. Każdy byt socjologiczny
mający właściwości podmiotu może być węzłem w rozumieniu przyjętym przez Castellsa. Węzłem
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Zdaniem Dona Tapscotta i Anthoy’ego D. Williamsa, społeczności sieciowe
stworzyły nowy model produkcji – „masową współpracę”. Swe tezy opublikowali
oni w głośnej książce „Wikinomia”185, a rozwinęli w książce „Makrowikinomia”186.
Główne przesłanie autorów sprowadza się do tezy, że „globalny, masowy i spontaniczny sposób rozwiązywania problemów miał zrewolucjonizować stare instytucje
gospodarcze. „Makrowikinomia” to krok dalej: sieciowa inteligencja i oddolne
zdolności organizacyjne mogą być równie dobrze podstawą nauki 2.0, społecznościowej opieki zdrowotnej, edukacji, walki o demokrację czy ochronę środowiska,
jak i źródłem przewagi konkurencyjnej. Autorzy namawiają biznes do transparentności i otwartości – im więcej danych „uwolnią” firmy, tym większa pożywka dla
potęgi zbiorowej innowacyjności. Świat cyfrowy to dla Tapscotta jeden wielki open
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może być więc zarówno jednostka (w mikroskali), grupa społeczna, jak i instytucja (w makroskali). Główną cechą węzła jest zdolność komunikowania się z innymi węzłami oraz intencyjność
w kształtowaniu tego procesu. Struktura sieciowa jest wysoce dynamiczna, podatna na innowacje.
Sieci są zazwyczaj strukturami otwartymi, będącymi w stanie rozszerzać się bez przeszkód i przyłączającymi nowe węzły tak długo, jak długo korzystają z tych samych systemów porozumiewania
się (np. systemu wartości lub wspólnych celów). Struktura społeczna oparta na sieci jest systemem
wysoce dynamicznym i otwartym, podatnym na innowacje bez narażania na szwank swej równowagi. Podstawowe cechy społeczeństwa sieciowego to innowacje, globalizacja, decentralizacja (dużej
ilości kapitału, usług itp.), ustawiczne samokształcenie.
Społeczeństwo sieciowe jest społeczeństwem kapitalistycznym. Kapitalistyczny sposób produkcji
kształtuje stosunki społeczne. Cechą, która odróżnia ów rodzaj kapitalizmu od wcześniejszych jego
form jest jego globalność oraz strukturalność, które są związane w znacznym stopniu z sieciami
przepływów finansowych. Rozwój technologii informacyjnych daje możliwości wytwarzania oraz
ulepszania informacji, a tym samym wytwarzania zysku. Ma to znaczący wpływ również na politykę. Sceną politycznych rozgrywek są przestrzenie mediów. Jest to logiczna konsekwencja sposobu
komunikacji, gdzie informacja trafia w obieg właśnie przez system mediów. Era Informacji jest
nowym etapem, a społeczeństwo sieciowe nowym doświadczeniem dla ludzkości. Castells nazywa
ten etap „początkiem nowej egzystencji”. Jednak trzeba pamiętać, że w tak ujętym społeczeństwie
załamanie się komunikacji prowadzi do wyalienowania jednostek. Może to rodzić konsekwencje
w postaci zorganizowanej przestępczości, barier technologicznych i pogłębiających się dysproporcji społeczno-ekonomicznych w skali globalnej. Por. M. Castells, Społeczeństwo sieci, tł. M. Marody
i in., Warszawa 2007, s. 468–474; J. Rodak, „Społeczeństwo sieci” – recenzja, „Castells w Polsce”
z 26 maja 2009 r., [online] http://www.castellswpolsce.pl/recenzje/spoleczenstwo-sieci-recenzja.
html (dostęp 3 marca 2012 r.); W. Gliński, Wybrane aspekty funkcjonowania społeczeństwa sieciowego, „Missi 2000” (brak daty opubl.), [online] http://www.zsi.pwr.wroc.pl/missi2000/referat25.htm
html (dostęp 3 marca 2012 r.); P. Fiećko, Sieć jako rama struktury społecznej, „Castells w Polsce”
z 26 maja 2009 r., [online] http://www.castellswpolsce.pl/artykuly/siec-jako-rama-struktury-spolecznej.html (dostęp 3 marca 2012 r.).
D. Tapscott, A.D. Williams, Wikinomics: How Mass Collaboration Changes Everything, Portfolio
2008. Wydanie polskie: D. Tapscott, A.D. Williams, Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko, tł. P. Cypryański, Warszawa 2008.
D. Tapscott, A.D. Williams, MacroWikinomics: rebooting business and the world, Portfolio Penguin
2010. Wydanie polskie: D. Tapscott, A.D. Williams, Makrowikinomia. Reset świata i biznesu, Warszawa 2011.

3.3. Konwergencja a społeczeństwo informacyjne i globalizacja

197

source, wielki mózg rozwiązujący problemy sprawniej niż jakiekolwiek wyspecjalizowane, ale zamknięte podmioty. Powstaje nowa ekonomia – wikinomia”187.
Sam Tapscott traktuje wydarzenia „arabskiej wiosny” przełomu 2011 i 2012 r.
jako potwierdzenie tez, które zawarł w „Makrowikinomii”: że media społecznościowe są w stanie pomóc aktywistom w dokonaniu zmiany społecznej. Jego zdaniem, „bez Twittera, Facebooka i YouTube Zine El Abidine Ben Ali wciąż byłby
prezydentem Tunezji, a Hosni Mubarak prezydentem Egiptu. To media społecznościowe były narzędziami, które umożliwiły opozycji dzielenie się informacjami
i organizowanie swojej działalności (w tym masowych protestów, które przykuły
uwagę całego świata) na nieograniczoną wręcz skalę”188.
T. Zasępa zauważa, że „zdolność działania społecznego jest zależna głównie
od stosowania i promowania wiedzy. W tym sensie ludzkość – jej kultury, technologie, cywilizacje – zawsze była oparta na tworzeniu i przekazywaniu wiedzy”189.
Społeczeństwo informacyjne zależy jednak nie tylko od informacji, lecz także od
środków jej gromadzenia i przesyłania, które są środkami zwiększania wartości
produktów. Z tego też względu jako jeden z podstawowych warunków tworzenia
społeczeństwa informacyjnego wymienia się informatyzację wszystkich lub przynajmniej większości dziedzin życia społecznego190. W społeczeństwie informacyjnym chodzi o coś więcej, niż samą powszechność technologii komputerowych.
Kluczowe dla pojęcia społeczeństwa informacyjnego jest powiązanie komputerów
ze środkami łączności. Umożliwia to zwiększenie produktywności pracy – tak intelektualnej, jak i kontrolowanej przez nią produkcji i dystrybucji towarów. Przetwarzanie informacji staje się podstawą tworzenia dochodu narodowego i dostarcza
źródła utrzymania większości społeczeństwa191.
Do elementarnych cech społeczeństwa informacyjnego zalicza się przede
wszystkim wytwarzanie, przechowywanie, przekazywanie, pobieranie i wykorzystywanie informacji przez większość obywateli, jak również organizacji i miejsc
pracy, zaś zakres tego jest bardzo szeroki: obejmuje zarówno szeroko rozumiany
użytek własny, jak i społeczny oraz edukację i działalność zawodową192. Obecnie,
gdy coraz trudniej o wytworzenie oryginalnych informacji, coraz większy nacisk
kładzie się na jej szybkie i efektywne przetwarzanie i udostępnianie, w myśl zasady
187
188
189

190
191
192

T. Gregorczyk, Tapscott o postępach wikinomii..., art. cyt.
Tamże.
T. Zasępa, Transformacja w kierunku społeczeństwa wiedzy i jej implikacje w społeczności europejskiej, w: T. Zasępa, R. Chmura (red.), Internet – fenomen społeczeństwa informacyjnego, Częstochowa 2001, s. 114.
Por. A. Lekka-Kowalik, Ukryte założenia idei społeczeństwa informacyjnego, w: T. Zasępa, R. Chmura (red.), Internet – fenomen społeczeństwa informacyjnego, Częstochowa 2001, s. 181.
Por. T. Goban-Klas, P. Sienkiewicz, Społeczeństwo informacyjne…, dz. cyt., s. 34–35, 43.
Por. M. Nowina-Konopka, Istota i rozwój społeczeństwa…, art. cyt., s. 19.
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Tofflera, że „najbardziej liczy się wiedza o wiedzy”. Na obecnym poziomie technologii główny problem nie leży bynajmniej w wytwarzaniu, gromadzeniu i transmisji
informacji, lecz w jej umiejętnej i obiektywnej ocenie, klasyfikacji i rangowaniu,
a – co za tym idzie – efektywnym wykorzystaniu193.
Nowe technologie zaimplementowane na gruncie demokracji i praw człowieka
gwarantują pluralizm opinii i informacji, umacniają prawa obywateli do swobodnego dostępu do informacji publicznych, zapewniają dostęp do informacji publicznych w dowolnej chwili i bez żadnych ograniczeń, pogłębiają możliwość uczestniczenia obywateli w procesach podejmowania decyzji politycznych oraz możliwość
obserwowania działań rządowych, stwarzają członkom społeczeństwa możliwość
stania się aktywnymi producentami informacji, a nie jedynie jej pasywnymi konsumentami, a także poszerzają zakres komunikowania interpersonalnego194. Nowoczesne techniki informacji i komunikacji niosą możliwość zaimplementowania
w licznych dziedzinach życia. Umożliwiają rozwój e-usług (np. handlu elektronicznego, bankowości elektronicznej, mikropłatności, biznesu elektronicznego) oraz
e-administracji. Mogą znaleźć zastosowanie w elektronicznej ochronie zdrowia
(e-health). Są także wykorzystywane w edukacji (e-learning – kształcenie na odległość). Umożliwiają korzystanie z elektronicznych bibliotek, pracę na odległość
(telepracę), mogą być stosowane podczas wyborów195.
Warunki, jakie muszą zostać spełnione na drodze ku społeczeństwu informacyjnemu, są następujące: publiczny dostęp do podstawowych usług elektronicznych, jak informacja publiczna, edukacja i opieka zdrowotna, powinien być
powszechny. Ponadto taki dostęp do informacji powinien być normą, a nie wypadkiem szczególnym bądź przywilejem, zaś członkowie społeczeństwa muszą mieć
świadomość implikacji związanych z rewolucją informacyjną (muszą być oni odpowiednio kształceni w używaniu nowych technologii, powinni być również wciągnięci w projektowanie i wprowadzanie w życie nowych, łatwych w użyciu usług i aplikacji elektronicznych, które powinny być także związane z potrzebami życiowymi).
Nowe technologie muszą strzec interesów publicznych. Nie powinny wprowadzać
zagrożenia bezpieczeństwa ani zaburzać poczucia bezpieczeństwa jednostek bądź
grup społecznych, lecz powinny być używane w sposób wyraziście respektujący
wolność i prawa jednostek i grup. Odpowiedzialność za ich funkcjonowanie musi
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Por. W. Gogołek, Komunikacja sieciowa…, dz. cyt, s. 113. 196.
Por. R. Kluszczyński, Społeczeństwo informacyjne…, dz. cyt., s. 27. Zob. także M. Chełstowski,
E-goverment – droga do oszczędności i zwiększenia efektywności współpracy obywateli i firm z administracją publiczną, w: A. Łapińska, E. Wędrowska (red.), Informacja w społeczeństwie XXI wieku,
Olsztyn 2004, s. 257–265.
Więcej na ten temat zob. T. Białobłocki, J. Moroz, Nowoczesne techniki informacji i komunikacji
– ich rozwój i zastosowanie, w: T. Białobłocki i in., Społeczeństwo inform@cyjne – istota, rozwój wyzwania, Warszawa 2006, s. 123–170.
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być w sposób jasny podzielona pomiędzy różne poziomy struktur sprawowania
władzy, a wszystkie te poziomy muszą przyjąć swoją część odpowiedzialności za
funkcjonowanie społeczeństwa informacyjnego196.
Do podstawowych uwarunkowań rozwoju społeczeństwa informacyjnego zalicza się m.in. pełną liberalizację rynków, rozległą infrastrukturę telekomunikacyjną, spójne i przejrzyste prawodawstwo, dostosowane do potrzeb nowego typu społeczeństwa, nieskrępowany dostęp do sieci wszystkich operatorów i usługodawców,
szeroki publiczny dostęp do zasobów informacyjnych, wysoki stopień korzystania
z informacji, a także szeroki, powszechny i tani dostęp do Internetu i zawartych
w nim treści197. Podstawowymi miernikami poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego są: struktura dochodu narodowego, struktura rynku pracy oraz stopień
rozwoju infrastruktury teleinformatycznej198.
Społeczeństwo informacyjne niesie jednak ze sobą pewne zagrożenia. Jednym
z nich może być spełnienie Orwellowskiej wizji społeczeństwa kontrolowanego, co
oznacza ingerencję informacyjną w życie prywatne, centralizację i zmonopolizowanie informacji oraz alienację, wynikającą z automatyzacji i oszczędności w zatrudnieniu. Środki wdzierania się w życie prywatne mogą być bardzo różnorodne.
Mogą nimi być banki danych administracyjnych, indywidualne kartoteki zawierające pełne dane o jednostce (ochrona zdrowia, wykształcenie, kredyty etc.) oraz
inne zbiory danych osobistych. Ponadto zagrożenie stanowi przestępczość komputerowa w jej wszystkich postaciach (dezintegracja, destrukcja, infiltracja, sabotaż,
szpiegostwo, etc.)199.
Kolejne niebezpieczeństwo wynika ze zbyt daleko posuniętego rozumienia informacji i wiedzy jako towaru. W gospodarce opartej na wiedzy najważniejszymi produktami staje się to, co niematerialne, czyli oprogramowanie, know-how,
a nawet literatura. Aby konkurencyjność gospodarki nie została roztrwoniona,
ochroną objąć należy oryginały tych dzieł, co jest możliwe bądź na drodze prawnej, poprzez instytucję prawa własności intelektualnej, bądź technicznej, dzięki
systemom digital rights management. Jednak nadmierne i przesadne stosowanie tej
ochrony może doprowadzić do powstania świata, w którym wypożyczenie książki
znajomemu kończy się w sądzie, zaś za wykorzystanie we własnych tekstach fraz ze
znanych filmów czy sztuk teatralnych należy zapłacić. Byłoby to doprowadzenie do
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Por. R. Kluszczyński, Społeczeństwo informacyjne…, dz. cyt., s. 23–24. O roli edukacji informatycznej młodzieży w rozwoju społeczeństwa informacyjnego zob. D. Glaza, Edukacja informatyczna
a rozwój społeczeństwa obywatelskiego, w: A. Łapińska, E. Wędrowska (red.), Informacja w społeczeństwie XXI wieku, Olsztyn 2004, s. 249–255.
Por. M. Nowina-Konopka, Istota i rozwój społeczeństwa…, art. cyt., s. 21.
Tamże, s. 43.
Por. T. Goban-Klas, P. Sienkiewicz, Społeczeństwo informacyjne…, dz. cyt., s. 57–58.
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skrajności gospodarki czysto kapitalistycznej200. O tym, że jest to wizja zupełnie realna, może świadczyć skala protestów, jakie wywołała próba wprowadzenia ACTA
w Europie. Z drugiej strony, nie do końca realne wydają się postulaty, by wszelkie
wytwory ludzkiej myśli były darmowe i stanowiły kolektywną własność. Wydaje się,
że ludzkość będzie musiała znaleźć jakiś złoty środek między skrajnościami.
Należy również pamiętać, że „w definicjach społeczeństwa informacyjnego akcentowano zwłaszcza jego zdolność do wytwarzania, gromadzenia i transmisji informacji (w czym wielki udział miały mieć media masowe), nie doceniono jednak
faktu, że liczba informacji nie może bezpośrednio przełożyć się ani na zdolność
ich przetwarzania w wiedzę, ani też na umiejętność jej zastosowania praktycznego, a tym samym na wzrost dobrobytu czy wydajności danego społeczeństwa.
Skokowy rozwój infrastruktury informacyjnej w latach 90. XX w. i w pierwszych
latach kolejnego stulecia sprawił, że w postępie geometrycznym rosła liczba informacji prostych (danych), których nie przetwarzano w wiedzę, ani tym bardziej
w umiejętności praktycznego zastosowania. Z wielkiej liczby wyprodukowanych
i zgromadzonych danych nie ma żadnego społecznego pożytku, co wiąże się
z ograniczeniami ludzkiego mózgu w zakresie ich przetwarzania i wywołuje zjawisko „przeciążenia informacyjnego” lub „informacyjnego smogu” (data smog).
Zjawisko to, potwierdzane przez badania, wywołuje sceptycyzm do roli informacji
w dobrobycie poprzemysłowych społeczeństw”201.

3.3.2. Świat skompresowany, czyli o globalizacji
Fundamentalnym wymiarem zmian społecznych, które są w znacznej części konsekwencją usieciowienia społeczeństwa jest globalizacja. Jest to termin wielowymiarowy i wielopoziomowy, a przez to niejednoznaczny. Liczne definicje tego zjawiska
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Por. P. Gawrysiak, Cyfrowa rewolucja…, art. cyt.
Społeczeństwo informacyjne, w: W. Pisarek (red.), Słownik…, dz. cyt., s. 200. Samo zjawisko informacyjnego smogu (określenie R. Tadeusiewicza) obejmuje „cały złożony zespół problemów
i zjawisk, związanych ze znacznym nadmiarem liczby źródeł informacji, połączonym z wysoce problematyczną wartością wiadomości zawartych w znacznej części tych źródeł”. Smog to gęsta mgła,
zmieszana z dymem, wyjątkowo szkodliwa dla ludzi i przedmiotów. Stosując pewną analogię, duszący nadmiar informacji, który współcześnie paraliżuje dzisiaj rozwój i wykorzystanie technik informatycznych, jest produktem ubocznym upowszechnienia i rozproszenia procesów wytwarzania,
gromadzenia, przetwarzania i przesyłania informacji. „W gigantycznej, oplatającej cały glob sieci
tkwią przeróżne wiadomości praktycznie na każdy temat. Są ich tysiące i mogły by być użyteczne,
ale są rozdrobnione, rozproszone, tworzą informacyjną mgłę, która oślepia, dusi, utrudnia orientację, pozbawia szans dotarcia bezpiecznie do spokojnego portu rzetelnej wiedzy – a w przypadku
osób mało krytycznych i mało doświadczonych – nawet łatwo wyprowadza na manowce pseudoprawd i paranauki”. R. Tadeusiewicz, W dymie i we mgle…, strony internetowe Krajowej Sekcji
Nauki NSZZ „Solidarność” (brak daty opubl.), [online] http://www.solidarnosc.org.pl/~ksn/Docs/
rystad.pdf (dostęp 9 maja 2012 r.).
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często odwołują się do pojęć kompresji czasu i przestrzeni, erozji granic i zniesienia
barier geograficznych w przepływach towarów, usług, kapitału, inwestycji, technologii i informacji oraz do intensyfikacji powiązań międzynarodowych i pogłębiania
współzależności202. Złożoność zjawiska globalizacji podkreślał również Z. Bauman,
który zwracał uwagę, że skutki procesów globalizacyjnych nie wykazują wcale powszechnie zakładanej jednorodności. Globalizacja, jego zdaniem, w takim samym
stopniu dzieli, co jednoczy. Immanentną częścią procesu globalizacji jest postępująca segregacja przestrzenna, wykluczenie i separacja203. Bauman nie był oczywiście
jedynym badaczem, który zajmował się w swych rozważaniach globalizacją. Niewątpliwy wpływ na jego poglądy wywarły idee Rolanda Robertsona, który rozumiał
przez globalizację „kompresję świata”204. Wśród publikacji wielu różnych autorów,
poświęconych tematyce globalizacji, warto również wspomnieć prace Thomasa
L. Friedmana, nazywanego „guru globalizacji”205 oraz ks. prof. Tadeusza Zasępy206.
Globalizacja stała się zjawiskiem powszechnym w latach 90. XX w., jednak jej
korzeni można upatrywać we wcześniejszych epokach: za początek można uznać
wiek XV i XVI (czas wielkich odkryć geograficznych). Druga fala globalizacji miała miejsce w 2. połowie XIX w. i była związana z rewolucją przemysłową. Ponadto
zaznaczyła się w aspiracjach niektórych krajów, będących imperiami kolonialnymi. Trzecia fala globalizacji otrzymała silny impuls w postaci upadku komunizmu
i Związku Radzieckiego, co spowodowało upadek świata „dwubiegunowego”, zakończenie zimnej wojny, a w dalszej perspektywie poszerzenie Unii Europejskiej
i otwarcie granic207. Na płaszczyźnie ekonomicznej silnym bodźcem globalizacji
było podpisanie w 1947 r. Układu Ogólnego w Sprawie Ceł i Handlu (General
Agreement on Tariffs and Trade – GATT)208.
Zjawisko to nie mogłoby zaistnieć bez nowoczesnych komunikacyjnych i informacyjnych technologii, które są w stanie poradzić sobie z rozmiarem, złożonością i szyb-
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Por. J. Muweis, Zachowanie strategiczne przedsiębiorstw w warunkach globalizacji, w: W. Sewera,
G. Baran (red.), Społeczeństwo informacyjne. Wiedza – praca – rozwój, Kraków 2003, s. 42.
Por. Z. Bauman, Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, tł. E. Klekot, Warszawa 2000, s. 6–7.
Por. M. Davis, Bauman on Globalization – the Human Consequences of a Liquid World, w: M.H. Jacobsen, P. Poder, The Sociology of Zygmunt Bauman: Challenges and Critique, Aldershot–Burlington 2008, s. 138.
Przede wszystkim: T.L. Friedman, The World is Flat: A Brief History of the Globalized World in the
Twenty-first Century, Allen Lane 2005.
Przykładowo (oprócz cytowanych poniżej): T. Zasępa, Médiá v čase globalizácie, Bratysława 2002;
T. Zasępa, P. Olekšák, Internet a globalizácia. Antropologické aspekty, Ružomberok 2006.
Por. T. Zasępa, Media in Global Context, w: T. Zasępa et al., Media, Man and Society in the Process
of Globalization, Verlag – Germany 2011, s. 13.
Por. A. Sánchez-Tabernero, Issues in Globalisation, w: A.B. Albarran, S.M. Chan-Olmsted,
M.O. Wirth (red.), Handbook of Media Management And Economics, Routledge 2006, s. 465.
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kością globalnego systemu. Jej fundamenty leżą w rewolucji informacyjnej209, a swoistym symbolem globalizacji stał się Internet210. Oczywiście, globalizacja nie zamyka
się do samego obszaru komunikacji, ale sięga dalej: w obszary ekonomii, polityki,
kultury, informowania, a zwłaszcza mediów211. Zdaniem T. Zasępy, „społeczeństwo
wiedzy jest partnerem globalizacji gospodarczej i rewolucji informacyjnej”212. Autor
ów zauważa, że globalizacja zasadniczo obejmuje trzy dziedziny życia społecznego: po
pierwsze – sfery ekonomii, w której dokonuje się intensyfikacja gospodarczej konkurencji, zwłaszcza w dziedzinie produkcji, wymiany, dystrybucji oraz konsumpcji dóbr
i usług. Po drugie, w dziedzinie polityki (osłabienie znaczenia granic narodowych
z jednej strony, z drugiej – nacjonalizm jako strategia przetrwania wobec procesów
globalizacji). Po trzecie, wreszcie, globalizacja dotyczy także dziedziny kultury213.
Działania ekonomiczne wykraczają znacznie poza granice państw narodowych,
władza polityczna państw (a przynajmniej jej część) zostaje przejmowana przez
systemy międzynarodowe i ponadnarodowe, zaś społeczne praktyki, tożsamości
i solidarności, wcześniej określane przy pomocy celów i kryteriów narodowych,
są coraz częściej definiowane i charakteryzowane w inny sposób. Widać rosnącą
dynamikę prędkości i mobilności lub przepływu ludzi, towarów, technologii i informacji ponad granicami. Często warunki te opisuje się w kategoriach zaniku
(decline) narodowych gospodarek, suwerenności politycznej i narodowo określanej tożsamości i kultury214.
Ponadto, na złożoność oceny procesu globalizacji wpływ wywierają takie czynniki, jak rosnąca globalizacja kapitału i powstawanie globalnych rynków, wzrost
globalnej migracji ludności, rosnące znaczenie informacji technicznej w niemal
wszystkich sferach życia oraz wzrastająca świadomość kwestii ekologicznych215.
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Por. T. Zasępa, Media in Global Context, art. cyt., s. 14.
Por. A. Sánchez-Tabernero, Issues in Globalisation, art. cyt., s. 465.
Por. tamże, s. 463.
T. Zasępa, Transformacja…, art. cyt., s. 117.
Por. tenże, Globalizacja – mass media – Internet, w: T. Zasępa, R. Chmura (red.), Internet i nowe
technologie – ku społeczeństwu przyszłości, Częstochowa 2003, s. 11–12. To właśnie globalizacja
rynków medialnych jawi się jako jedna z głównych sił napędowych procesu konwergencji mediów.
Organizacje medialne na całym świecie są własnością stale zmniejszającej się liczby ponadnarodowych medialnych konglomeratów, które próbują zwiększyć swą widownię zarówno w granicach
poszczególnych państw, jak i ponad nimi. Pierwotną odpowiedzią przemysłu medialnego na globalizację była produkcja programów o wysokim stopniu uniwersalności kulturowej – tak, aby można
je było sprzedawać na całym świecie. Szybko jednak zorientowano się, że osiągnięcie pełnego sukcesu w tej materii uwarunkowane jest odpowiednią inkulturacją tychże programów. Por. K. Voltmer, How Far Can media Systems Travel, w: D.C. Hallin, P. Mancini, Comparing Media Systems
Beyond the Western World, Cambridge University Press 2012, s. 231.
Por. D. Barney, Społeczeństwo sieci, dz. cyt., s. 29; W. Gogołek, Komunikacja sieciowa…, dz. cyt.,
s. 182–183.
Por. T. Zasępa, Globalizacja – mass media…, art. cyt., s. 11.
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Jak zatem widać, procesy konwergencji nie ograniczają się wyłącznie do technologii, ale obejmują praktycznie wszystkie sfery ludzkiego życia, oddziałując
zarówno na ekonomię, jak i sferę kultury, rozrywki etc. W dalszej perspektywie
należy rozpatrywać związek zjawiska konwergencji z globalizacją i powstaniem
społeczeństwa informacyjnego.

4

Prasa drukowana w obliczu wielkich przemian

W

medioznawstwie termin „prasa” może być rozumiany sensu largo – i wtedy
oznacza wszystkie media, instytucje medialne, czy też – w najszerszym rozumieniu – nawet system medialny, albo też sensu stricto – i wówczas oznacza tylko
media drukowane (choć w dobie migracji do Sieci i na tablety to rozumienie staje
pod znakiem zapytania i domaga się doprecyzowania definicji w oparciu o kryteria inne, niż druk). Niniejszy rozdział poświęcony jest refleksji nad prasą sensu
stricto: zarówno nad przypomnieniem jej krótkiej historii, opisowi funkcjonowania
w dotychczasowych realiach, jak i przemianom, którym prasa podlega w dobie
konwergencji, cyfryzacji, Internetu i multimedialności. Końcowa część rozdziału
poświęcona zostanie refleksji nad przyszłością prasy.

4.1. Prasa – historia, pojęcie, rodzaje i funkcje
Prasa w węższym rozumieniu tego terminu oznacza według W. Pisarka „ogół zespołowo redagowanych druków periodycznych, wydawanych nie rzadziej niż raz
w roku, a charakteryzujących się znaczną aktualnością treści, wszechstronnością
tematyki, publiczną dostępnością oraz anonimowością i różnorodnością czytelników”1. W. Sonczyk zauważa, iż do owego węższego pojmowania prasy przychyla
się większość encyklopedycznych definicji, według których „termin prasa obejmuje
tylko wytwory drukowe (dzienniki i czasopisma), zachowujące określoną formułę
wydawniczą i częstotliwość ukazywania się. W takim znaczeniu, jako prasa sensu
stricto, pojęcie to jest stosowane w języku potocznym i tak rozumie je tzw. przeciętny konsument mediów”2.
1

2

W. Pisarek, Wstęp do…, dz. cyt., s. 122. Przez aktualność rozumie się zainteresowanie bieżącymi
problemami. Wszechstronność to przynajmniej potencjalne zainteresowanie się każdym elementem rzeczywistości. Ogólna dostępność odróżnia prasę od wewnętrznych drukowanych okólników
rozprowadzanych w zamkniętym obiegu instytucji lub społeczności. Anonimowość i różnorodność
publiczności wynika z dostępności prasy. Por. tamże.
W. Sonczyk, Wątpliwości związane…, art. cyt., s. 46.
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Powyższa definicja podkreśla, że prasa jest jakąś formą druku, czyli techniki
powielania informacji na papierze. Ale przecież można spotkać się z poglądem,
że u podstaw prasy leży słowo mówione. Rzymscy nowinkarze uznawani są za protoplastów dzisiejszych reporterów. Ponadto warto zauważyć, że gazety mówione
w określonych okolicznościach przetrwały nawet wynalazek druku: Paryż przełomu XVI i XVII wieku, Stany Zjednoczone w wieku XVIII, „gazety mówione”
w komunistycznej Rosji i w Trzeciej Rzeszy, gazeta telefoniczna w Budapeszcie na
przełomie XIX i XX wieku… To wszystko dowody na to, że w określonych warunkach prasa dla swego istnienia może obejść się bez druku3. A dziś? Czy prasę czytaną na e-czytnikach, tabletach, ekranach komputerów można uznać za „druk”?...
Chwilowo jednak skupmy się na rozwoju prasy takiej, jaką świat zna od kilku wieków: w postaci zadrukowanych kart papieru.

4.1.1. Krótka historia rozwoju prasy drukowanej
Gdzie szukać początków prasy?
Tradycyjnie za pierwowzór prasy uznaje się rzymskie Acta Diurna lub/i gazety wydawane od VI w. na dworze chińskich cesarzy. Sięgając jeszcze głębiej w przeszłość, wymienia się wydawaną ok. 1450 r. przed Chr. egipską gazetę urzędową4.
Miały one jednak niewiele wspólnego ze współcześnie znanym nam modelem
prasy. Dlatego wielu badaczy dzieje prasy rozpoczyna od narodzin gazet europejskich. Trudno jednak szukać jakiejś jednej przyczyny, bodźca czy jednego człowieka, od których zależało powstanie prasy. Nie zdecydowało o tym jakieś pojedyncze wydarzenie, lecz cały szereg czynników; ponadto był to proces rozciągnięty
w czasie. Jego początków można doszukiwać się w średniowieczu, a zakończenie
tego czasu przypada mniej więcej na połowę XVII stulecia. Można też przyjąć,
że nasilenie zjawisk towarzyszących powstawaniu prasy przypada na okres między połową wieku XV a końcem wieku XVI. Swój wpływ niewątpliwie wywarły
tu idee renesansu, wielkie odkrycia geograficzne, reformacja, wojny (z Turkami
oraz Wojna Trzydziestoletnia). Ponadto wśród czynników sprzyjających rozwojowi
prasy trzeba wymienić wzrost tendencji centralistycznych w Europie, rozkwit handlu i internacjonalizację wymiany towarowej, rozwój dużych miast i powstawanie
ośrodków targowych o zasięgu kontynentalnym5.
U kolebki prasy stoi ludzka ciekawość6. W różnych warstwach społecznych
stale obecna była potrzeba bycia poinformowanym, otrzymywania pewnej ilości
wiadomości bieżących. Miały one służyć lepszemu wykonywaniu zawodu (kupcy),
3
4
5
6

Por. W. Wolert, Szkice z dziejów prasy światowej, Kraków 2005, s. 3–12.
Por. Z. Bajka, Historia mediów, dz. cyt., s. 91–93.
Por. A. Paczkowski, Czwarta władza, Warszawa 1973, s. 15–17.
Por. W. Wolert, Szkice z dziejów…, dz. cyt., s. 3.
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realizacji celów politycznych i społecznych (władcy), czy po prostu zaspokajaniu
ciekawości. Jak to zwykle bywa – tam, gdzie pojawia się zapotrzebowanie – jest
również podaż. Skoro pojawiło się zapotrzebowanie na towar, jakim była informacja, pojawili się również ludzie, gotowi tego towaru dostarczać i specjalizujący się
w wyszukiwaniu i opracowywaniu, a następnie również powielaniu interesujących
odbiorcę treści7.
Właściwy okres historii prasy w Europie poprzedzony był czasem tzw. gazet
pisanych (zwanych również prymitywami prasowymi). Początkowo były poświęcone sprawom kupieckim, a później relacjom o nadzwyczajnych wydarzeniach.
Najpierw ukazywały się okazjonalnie, z czasem jednak przekształcały się w trwałe
środki informowania. Tę formę komunikacji zdecydowanie ułatwiał rozwój sieci
pocztowej. Choć pod względem wyglądu zewnętrznego przypominały one zwykłe
listy, to jednak znacząco się od nich różniły, jeśli idzie o treść. Po pierwsze, były
wytworem świadomej działalności korespondenta, który traktował swe czynności w sposób profesjonalny i posiadał dostęp do pewnego zasobu informacji. Po
drugie, ukazywały się periodycznie, miały tytuł, brakowało w nich – tak charakterystycznych dla listów – zwrotów grzecznościowych i zainteresowania osobistymi
sprawami adresata8.
Wynalezienie druku dało początek dynamicznemu rozwojowi prasy. Wprawdzie drukowana gazeta pojawiła się aż 200 lat później niż drukowana książka, ale
i tak osiągnęła niezwykłą silę oddziaływania, wynikającą z połączenia siły słowa pisanego, druku i regularności publikowania. Tych cech (zwłaszcza periodyczności,
ale także stałej struktury różnorodnej zawartości) nie miały pisane ręcznie kupieckie listy. Stąd też szybko dziennikarze doczekali się określenia ich mianem „czwartego stanu”, które powszechnie, choć nieściśle jest na język polski tłumaczone jako
„czwarta władza”9.
Jednak jeszcze przez długie lata epoki, zwanej wczesnym modernizmem (1500–
1850) prasa przybierała postać druków ulotnych, które odnotowywały ważne wydarzenia. Zatem regularność ich ukazywania się mocno kulała. Pierwsze dzienniki
pojawiły się dopiero w połowie XVII w., by mocniej rozwinąć się w wieku następnym. O prasie codziennej z prawdziwego zdarzenia można mówić dopiero w momencie pojawienia się prasy masowej na przełomie XIX i XX w. Jednak z odegraniem ważnej roli w społeczeństwie prasa nie musiała czekać na epokę dzienników
– w połowie XIX wieku ważną rolę polityczną odgrywała prasa tygodniowa10.
7
8
9
10

Por. A. Paczkowski, Czwarta władza, dz. cyt., s. 18–19.
Por. S. Dziki, Prasa w rozwoju historycznym, w: Z. Bauer, E. Chudziński (red.), Dziennikarstwo
i świat mediów, Kraków 2000, wyd. 2, s. 32–33.
Por. T. Goban-Klas, Pochwała medioznawstwa…, art. cyt., s. 21.
Por. J. Mikułowski Pomorski, Zmieniający się świat mediów, Kraków 2008, s. 226–227.
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W rozwoju prasy każdy kraj szedł nieco inną drogą, wynikającą z uwarunkowań
społecznych i politycznych. Chyba też każdy kraj ma jakąś przełomową, symboliczną datę, związaną z rozwojem prasy – jakiś milowy krok naprzód, zazwyczaj związany z usunięciem pewnych ograniczeń, jak choćby słynna Pierwsza Poprawka w Stanach Zjednoczonych (1791), czy też rok 1881 we Francji (ustanowienie nowego
prawa prasowego, zaczynającego się od emocjonalnego stwierdzenia La presse est
libre – „Prasa jest wolna!”)11. Za taką przełomową dla rozwoju prasy datę można
uznać także 29 listopada 1814 r., kiedy to po raz pierwszy użyto maszyny parowej
Königa do druku dziennika The Times – maszyna ta drukowała 1100 stron na godzinę, co przy 250 stronach na godzinę we wcześniej używanej technologii, robiło
istotną różnicę. W 1830 r. prasa parowa drukowała już 4000 egzemplarzy na godzinę, a później tempo rozwoju możliwości technicznych druku rosło już lawinowo12.
Niewątpliwie na dobre wychodziła rozwojowi prasy wszelka rywalizacja o czytelnika – zwłaszcza tam, gdzie rywalizowali ze sobą prawdziwi potentaci, jak choćby Joseph Pulitzer i William Randolph Hearst (która to rywalizacja, jak się nieraz
uważa, nadała ton dwudziestowiecznemu dziennikarstwu)13.
Za „złoty wiek prasy” uważa się powszechnie wiek XIX. To właśnie wtedy nakłady prasy skokowo wzrosły – z kilkuset egzemplarzy do nawet miliona. Oferta prasy
znacząco się zwiększyła i zaczęła obejmować różne środowiska i różnych odbiorców14. Pojawiły się gazety popularne, dzienniki popołudniowe, wykształcił się również na trwałe zawód dziennikarza. Znacząco poszerzyła się wolność prasy, która
w znacznym stopniu uwolniła się z duszącego gorsetu kontroli, przywilejów i koncesji oraz cenzury. Prasa stała się też podstawowym źródłem informacji i wymiany
opinii w wielu krajach świata, stając się istotnym elementem komunikowania społecznego. Nie miała pod tym względem konkurencji. Dopiero w kolejnym stuleciu
11
12
13
14

Por. A. Briggs, P. Burke, Social History of the Media: From Gutenberg to the Internet, Polity Press,
Cambridge–Malden 2009, s. 182.
Por. H. Barker, S. Burrows, Press, Politics and the Public Sphere in Europe and North America,
1760–1820, Cambridge University Press 2002, s. 6.
Por. W.A. Hachten, The Troubles Of Journalism: A Critical Look At What’s Right And Wrong With
The Press, Routledge, Mahwah 2009 (3rd edition), s. 43–44.
Por. Z. Bajka, Media w rozwoju historycznym, w: E. Chudziński (red.), Słownik wiedzy o mediach,
Warszawa–Bielsko-Biała 2007, s. 33. Paradoksalnie, właśnie ten rozwój prasy przyczynił się w jakiś
sposób do zwiększenia jej nietrwałości i pewnej degradacji gazety w stosunku do książki. „W dawnych czasach nowości ze świata docierały do odbiorców po tygodniach i miesiącach od zaistnienia
opisanych zdarzeń i długo mogły być traktowane jako ciekawa i niepozbawiona aktualności lektura. Charakterystyczne jest, że jeszcze w pierwszej połowie XIX wieku w domach mieszczańskich
i dworkach gromadzono gazety codzienne, zszywano je lub oprawiano. Takie tomy w biblioteczce
rodzinnej w czasie długich wieczorów mogły służyć następnym pokoleniom jako materiał czytelniczy, zaś nawyk rodzinnego gromadzenia i oprawiania zbiorów tygodników zanikł w Polsce dopiero
w drugiej połowie XX wieku”. J. Dunin, Czasopisma i książki w świecie mediów XXI wieku, w:
K. Stępnik, M. Rajewski (red.), Media studies. Refleksja nad stanem obecnym, Lublin 2008, s. 229.
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pojawiły się radio, telewizja, a wreszcie Internet, które znacząco zachwiały pozycją
prasy jako medium, zwłaszcza jeśli idzie o szybkość przekazywania informacji. Opiniotwórcza rola prasy, jak się wydaje, ostała się mimo konkurencji i prasa nadal jest
ważnym źródłem opinii i miejscem dokonywania wyważonych, wieloaspektowych
analiz. Ze względu na swą naturę nie mogą tego zaoferować media audiowizualne15.

4.1.2. Natura, cechy i podziały prasy
Podstawową cechą publikacji prasowych jest periodyczność (polegająca na pojawianiu się kolejnych numerów w określonej jednostce czasu). Publikacje prasowe
nie mogą tworzyć jednorodnej całości, charakteryzuje je otwartość i różnorodność. Miano prasy przysługuje periodykom ukazującym się nie rzadziej niż raz
w roku. Ważną cechą prasy jest jej ukazywanie się pod stałym tytułem albo nazwą
i opatrzenie kolejnych wydań kolejnymi numerami i datą16.
Klasyfikacje i typologie prasy są bardzo różne i nieraz skomplikowane. W Polsce podstawowym podziałem prasy jest podział na dzienniki i czasopisma (dziennikiem – według prawa prasowego – jest druk periodyczny, ukazujący się częściej
niż raz w tygodniu, zaś czasopismem – ukazujący się nie częściej niż raz w tygodniu
i nie rzadziej niż raz w roku). Podział ten jednak odbiega od klasyfikacji druków
periodycznych UNESCO, zgodnie z którą główna linia podziału przebiega między
gazetami treści ogólnej a czasopismami; zatem decydującym kryterium nie jest
tylko częstotliwość ukazywania się, ale również treść danego tytułu prasowego.
Gazetami treści ogólnej są druki periodyczne poświęcone głównie przekazywaniu
wiadomości na temat bieżących wydarzeń o charakterze publicznym, międzynarodowym, politycznym etc. Gazety treści ogólnej dzielą się na dzienniki (ukazujące
się minimum 4 razy w tygodniu) oraz gazety niecodzienne (ukazujące się nie częściej niż 3 razy tygodniowo). Gazety treści ogólnej przeciwstawiane są wszystkim
innym periodykom, niespełniającym ww. kryteriów17.
Ze względu na zasięg i obszar ukazywania się i obszar ukazywania się prasy,
w Polsce najbardziej popularny był podział, zaproponowany przez S. Michalczyka.
Wśród gazet i czasopism wyróżniał on tytuły ogólnokrajowe (obejmujące zasięgiem cały kraj), media regionalne (wydawane w regionie – obecnie w Polsce za
prasę regionalną uznaje się tytuły ukazujące się na terytorium nowego województwa samorządowego18). Ponadto wskazywał on na istnienie mediów lokalnych,
15
16
17
18

Por. Z. Bajka, Media w rozwoju…, art. cyt., s. 33.
Por. J. Sobczak, Granice wolności…, art. cyt., s. 181–182.
Por. W. Pisarek, Wstęp do…, dz. cyt., s. 127–128.
Po reformie z 1999 r. Polska podzielona jest na 16 województw. Dzielą się one na powiaty, zaś
powiaty – na gminy. Wcześniej, w efekcie reformy z 1975 r., Polska podzielona była na 49 województw, które dzieliły się na gminy.
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które podzielił na pisma rozpowszechniane w mikroregionie (powiat) i sublokalne (obejmujące swym zasięgiem gminę). Jednak podział ten jest nieco bardziej
skomplikowany ze względu na pozostałości po dawnym systemie administracji.
Na poziomie mikroregionalnym (obejmującym obszar nie większy niż obszar „starego” województwa) wyróżnia się ponadto tytuły dużych miast (powyżej 200 tys.
mieszkańców), dawnych województw oraz miejsko-mikroregionalne19. Nieco inaczej zagadnienie to ujmuje J. Sobczak. Jego zdaniem, stosując kryterium terytorialne wyróżnia się prasę zakładową (kierowaną do pracowników danego zakładu
pracy – dziś również w obszar tego określenia należy podciągnąć wszelkiego typu
prasę firmową czy korporacyjną, wydawaną dla pracowników firmy – nawet, jeśli
są oni terytorialnie rozproszeni; paradoksalnie taka „zakładowa” prasa może mieć
nawet zasięg międzynarodowy). Ponadto mówi się o prasie sublokalnej (ukazującej się na obszarze jednego miasteczka lub gminy; przykładem prasy sublokalnej
będzie też prasa parafialna), lokalnej – adresowanej do społeczności jednego lub
kilku powiatów, regionalnej (obejmującej województwo lub kilka województw),
ogólnokrajowej i międzynarodowej20.
Ponadto istnieje bardzo wiele innych kryteriów podziałów prasy. Tytuły prasowe dzielone są ze względu na częstotliwość ukazywania się (dzienniki, tygodniki,
dekadówki, dwutygodniki, miesięczniki, dwumiesięczniki, kwartalniki, półroczniki
i roczniki; zdarzają się również pisma wychodzące 3 razy do roku, co trzy tygodnie
– trzytygodniki oraz półtoramiesieczniki, ukazujące się raz na 45 dni). Inne kryteria podziałów to format papieru, wielkość nakładu, sposób kolportażu, zasięg geograficzny, orientacja ideowa, tematyka, adresaci (target, grupa docelowa), format
edytorski, szata graficzna, język wydania, funkcje zamierzone lub nadane (prasa
informacyjna, rozrywkowa, edukacyjna etc.), związki z instytucjami, język, status
prawny (oficjalna lub drugiego obiegu), odpłatność lub jej brak, poziom intelektualny treści, technika druku, oraz obecność wypowiedzi obrazowych i koloru. Do
najważniejszych kryteriów należą geograficzny zasięg adresu czytelniczego, tematyka i adresaci21.
19

20
21

Por. S. Michalczyk, Media lokalne w systemie komunikowania. Współczesne tendencje i uwarunkowania rozwojowe, Katowice 2000, s. 161–211; R. Kowalczyk, Wczoraj i dziś prasy lokalnej w Polsce,
Poznań 2002, s. 17.
Por. J. Sobczak, Prawo prasowe. Komentarz, Warszawa 2008, s. 314–315.
Por. W. Pisarek, Wstęp do…, dz. cyt., s. 128–138; R. Kowalczyk, Media lokalne w Polsce. Tom 1,
Poznań 2008, s. 161–173; S. Dziki, Typologia prasy, w: Z. Bauer, E. Chudziński (red.), Dziennikarstwo i jego konteksty, Kraków 1991, s. 36–37. Trzeba przy tym zauważyć, że Internet wywrócił
dotychczasowe podziały prasy (ogólnoświatowa, ogólnokrajowa, regionalna). Można mówić o tych
podziałach co najwyżej ze względu na podejmowaną tematykę, ograniczającą się do życia jakiejś
określonej społeczności lub do spraw, dziejących się na określonym terytorium. Zasięg oddziaływania i dostępności danego tytułu dzięki Internetowi jest jednak praktycznie nieograniczony.
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Na podstawie kryterium tematyki wyróżnia się prasę sportową, prawniczą, ekonomiczną etc. Pod względem kwestii ideologicznych i światopoglądowych, wyróżnia się prasę wyznaniową (katolicką, protestancką etc.), konserwatywną, liberalną,
socjalistyczną, komunistyczną, prawicową, lewicową etc. Biorąc pod uwagę kryterium funkcji społecznej, można mówić o prasie informacyjnej, publicystycznej, rozrywkowej, hobbystyczno-reklamowej etc. Gdy jako kryterium przyjmiemy poziom
przekazu, możemy mówić o prasie elitarnej, popularnej, bulwarowej, brukowej
etc. Ze względu na osobę wydawcy mówi się o prasie niezależnej, partyjnej, rządowej, samorządowej, konfesyjnej, prasie stowarzyszeń, związków zawodowych,
instytucji kulturalnych etc.22
W literaturze odróżnia się podział gazet od podziału czasopism, który jest bardziej skomplikowany i rozbudowany. Według rocznika „World Magazine Trends”
podstawowym kryterium jest tu podział na czasopisma dla producentów (business-to-business) oraz dla konsumentów (czasopisma dla kobiet, mężczyzn, repertuarowe, treści ogólnej, treści specjalnej i finansowe). Nieco inny system klasyfikacji
przyjęty jest w Niemczech, gdzie w zbiorze czasopism wyróżnia się 11 kategorii:
tygodniki polityczne, czasopisma wyznaniowe, rozrywkowe, naukowe, fachowe
i zawodowe, czasopisma dla klientów, organizacyjne, pisma urzędowe, bezpłatne
pisma komunalne, czasopisma ogłoszeniowe i inne. Kategorie czasopism rozrywkowych, naukowych i fachowych dzielą się jeszcze na kolejne podkategorie23.

4.1.3. Funkcje prasy
Co rozumiemy przez funkcje prasy? Sam wyraz „funkcja” ma wiele znaczeń;
w przypadku funkcji prasy (czy szerzej: funkcji mediów), przez to pojęcie rozumiemy zadania, cele i ewentualnie skutki działania24. Funkcjonalizm ruguje z pola
badawczego zainteresowanie przyczynami zjawisk i zdarzeń, wprowadzając w to
miejsce pojęcia relacji, zależności, uwarunkowania. Zatem badanie funkcji mediów skupiać się będzie przede wszystkim na badaniu relacji między samymi mediami, a także między nimi a ich otoczeniem. Obejmie również badanie wpływu
mediów na życie konkretnej społeczności oraz jego konsekwencje25.

22
23

24
25

Dzięki temu osoba, która opuściła rodzinne strony, może nadal śledzić, co się w nich dzieje i czym
żyje lokalna społeczność. Tak więc tu Internet może przyczyniać się do podtrzymywania więzi.
Por. J. Sobczak, Prawo prasowe…, dz. cyt., s. 314–315; S. Dziki, Typologia…, art. cyt., s. 36–37.
Por. W. Pisarek, Wstęp do…, dz. cyt., s. 128–138. Ciekawe zestawienie ewolucji typologii prasy ze
względu na epokę zob. E. Kristanova, Prasa tradycyjna a elektroniczna – próba porównania typologii, w: K. Migoń, M. Skalska-Zlat (red.), Uniwersum piśmiennictwa wobec komunikacji elektronicznej, Wrocław 2009, s. 119.
Por. Funkcje komunikowania masowego, w: W. Pisarek (red.), Słownik terminologii medialnej, Kraków 2006, s. 62.
Por. R. Kowalczyk, Media lokalne w Polsce. Tom 1, dz. cyt., s. 352.
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Funkcje mediów podzielić można na pożądane i niepożądane (eufunkcje i dysfunkcje). Mogą one być zamierzone, czyli zgodne z zamiarami nadawcy, nadane (związane z przekazem) i pełnione (związane z odbiorcą). W pierwszych typologiach funkcji mediów, jakie pojawiły się w połowie XX w., zwracano uwagę
m.in. na obserwację otoczenia, koordynowanie reakcji, przekazywanie dziedzictwa kulturowego (Laswell) lub też na nadawanie rangi wydarzeniom i osobom,
wzmacnianie norm społecznych oraz uzależnianie odbiorców (Lazarsfeld i Merton). Ch. Wright pisał, że zadaniem mediów jest zbieranie i rozpowszechnianie
informacji o wydarzeniach, korelowanie reakcji w społeczeństwie, przekazywanie
wartości i norm społecznych oraz dostarczanie rozrywki, zaś W. Schramm zauważał, że media są obserwatorem, areną wymiany poglądów, nauczycielem i dostarczycielem rozrywki. Współcześnie najczęściej mówi się o funkcji informacyjnej,
edukacyjnej, rozrywkowej, ekonomicznej, socjalizacyjnej i unifikującej społeczeństwo26. Media pełnią też funkcję perswazyjną (kształtują opinie), nadawania statusu, wzmacniania norm społecznych i korelacji życia społecznego (integracyjną),
ponadto funkcję reklamowo-ogłoszeniową, dokumentacyjną, ostrzegawczą, użyteczną, fatyczną, eskapistyczną, mobilizacyjną…27
Jeśli idzie o prasę, to jej funkcje w dużej mierze pokrywają się z ogólnymi
funkcjami mediów. Prasa dostarcza użytecznych informacji, pobudza do refleksji,
sprzyja budowaniu tożsamości ludzkich wspólnot, tworząc płaszczyznę integracji.
Jest jednym z istotnych czynników kontroli i krytyki społecznej oraz interesującym
nośnikiem reklam i ogłoszeń. Dzięki dostępowi do informacji i publicystyki czytelnicy mogą śledzić przemiany, następujące w zakresie prawa, systemów wartości
i norm rządzących życiem społecznym, politycznym i ekonomicznym28. Ponadto,
„poza podstawową funkcją gazet i czasopism, jaką jest zbieranie, utrwalanie i przenoszenie informacji, a wraz z nią wiedzy w czasie i przestrzeni, piśmiennictwo pełni również jeszcze wiele innych szczegółowych funkcji, determinowanych głównie
zakresem zainteresowań wydawnictwa i sposobem opisu rzeczywistości”29.
Jakie cechy wyróżniają prasę na tle innych mediów? Próbę odpowiedzi na to
pytanie podjął Związek Kontroli Dystrybucji Prasy – organizacja, która w Polsce
zajmuje się kontrolowaniem zgodności deklarowanych przez wydawców nakładów
i wysokości sprzedaży prasy ze stanem faktycznym. Komisja ds. promocji prasy
ZKDP opracowała szereg tzw. katonów, czyli cech, wyróżniających prasę na tle
innych środków masowego komunikowania. Są one następujące:

26
27
28
29

Por. Funkcje komunikowania…, art. cyt., s. 62–63.
Por. R. Kowalczyk, Media lokalne w Polsce. Tom 1, dz. cyt., s. 354–358.
Por. tenże, Wczoraj i dziś prasy lokalnej…, dz. cyt., s. 8.
Tamże, s. 9.
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„Argumenty ogólne:
– Prasa stoi na straży demokracji, bo jako jedyne medium patrzy na ręce władzy,
także lokalnej;
– Polacy co roku wydając 105 mln zł na prasę codzienną, dokonują świadomego
wyboru;
– Prasa trzyma standard debaty, bo nie jest anonimowa i trzeba w niej ważyć
słowa;
– Gazeta to nie tylko zbiór informacji – to także źródło informacji dla innych
mediów;
– Dziennikarstwo prasowe jest dziennikarstwem na wysokim poziomie;
– Prasa codzienna pogłębia informacje, ponieważ oferuje reportaże, analizy, opinie;
– Marka tytułu prasowego jest gwarancją jakości treści;
– Czytelnicy nie pozostają obojętni wobec prasy, gdyż każdy dziennik oferuje
określony światopogląd;
– Prasa broni przed informacyjnym szumem, ponieważ dokonuje selekcji informacji;
– Prasa jest najlepszym medium informacyjnym, bo zawiera najwięcej informacji;
– Lokalna prasa jest najlepszym medium informacyjnym, bo jako jedyna poświęca tyle miejsca lokalnym informacjom.
Argumenty sprzedażowe:
– Prasa to medium masowe, bo dociera do ponad 90% populacji;
– Reklama prasowa jest dostępna dla każdego reklamodawcy, bo można ją dopasować do każdego budżetu;
– Prasa jest przyjaznym medium dla reklamodawcy, bo reklama prasowa nie
drażni czytelników;
– Jedna emisja oznacza wiele kontaktów z reklamą, bo gazeta przeglądana jest
wielokrotnie;
– Dotarcie prasy jest lepsze niż wynika to z zasięgu, bo czytelnicy mogą mieć
wielokrotny kontakt z tą samą reklamą;
– Użycie prasy gwarantuje wysoki zasięg, bo jeden egzemplarz gazety czyta wielu
czytelników;
– Prasa pozwala na geotargetowanie, bo reklamodawca może wybrać dla swojego przekazu zasięg lokalny;
– Zamieszczając reklamę w prasie, wiesz do kogo trafisz, bo kupno gazety to
świadomy wybór grupy czytelników;
– Reklama prasowa ma szanse być uważnie przeczytana, bo czytelnik poświęca
gazecie niepodzielną uwagę”30.
30

M. Miller, Dlaczego prasa?, „Prasa.info” z 4 kwietnia 2011 r., [online] http://www.prasa.info/index.
php/baza_wiedzy_artykul/url,64/ (dostęp 31 marca 2012 r.).
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Rozwinięciem argumentów sprzedażowych jest prowadzona przez ZKDP kampania „Poznaj prasę”, mająca na celu skłonienie reklamodawców do przeznaczania budżetów reklamowych na zakup reklam prasowych. Jej głównymi narzędziami były kampanie w Internecie oraz prasie i outdoorowe. Na stronie internetowej
http://www.poznajprase.zkdp.pl/ zamieszczono 10 najważniejszych zalet prasy:
prasa buduje relacje31, prasa angażuje32, prasa buduje wiarygodność33, prasa pogłębia przekaz34, reklamy w prasie żyją dłużej35, prasa dociera precyzyjnie36, prasa
31

32

33

34

35

36

„Czytanie prasy to osobiste i wymagające zaangażowania zajęcie, które zaspokaja ciekawość,
dostarcza informacji, pogłębia wiedzę, skłania odbiorcę do zastanowienia i refleksji. Czytelnik
jest zaangażowanym i świadomym odbiorcą, który potrafi wybierać spośród szerokiej oferty gazet
codziennych i magazynów te, które w pełni odpowiadają jego potrzebom. (...) pisma ewoluują
zgodnie z oczekiwaniami odbiorców i szybko reagują na postulaty zmian. Dzięki temu dostarczają
informacje skrojone na miarę potrzeb czytelników. Gazety i magazyny są postrzegane jako pełne,
kompletne medium, a reklamy w nich zawarte są odbierane jako ich integralna część”. Prasa buduje relacje, „Poznaj prasę!” (brak daty opubl.), [online] http://www.poznajprase.zkdp.pl/prasa,01,01.
htm (dostęp 31 marca 2012 r.).
„W trakcie czytania prasy aż 90% czytelników wciąga się w lekturę i całkowicie oddaje tej czynności. (...) W porównaniu z innymi mediami odbiorcy prasy najrzadziej wykonują jakiekolwiek inne
czynności podczas czytania”. Prasa angażuje, „Poznaj prasę!” (brak daty opubl.), [online] http://
www.poznajprase.zkdp.pl/prasa,02,01.htm (dostęp 31 marca 2012 r.).
„Relacje, jakie budują gazety i czasopisma z czytelnikami są o wiele silniejsze niż relacje budowane
przez inne media. (...) Czytelnicy darzą znacznie większym zaufaniem informacje zawarte w ich
ulubionych pismach. I właśnie to zaufanie i wiarygodność wzmacniają przekaz reklamowy. Konsumenci zwracają znacznie większą uwagę na reklamę w ich ulubionym czasopiśmie, gazecie niż na
przykład na reklamę towarzyszącą programowi TV czy stronie internetowej”. Prasa buduje wiarygodność, „Poznaj prasę!” (brak daty opubl.), [online] http://www.poznajprase.zkdp.pl/prasa,03,01.
htm (dostęp 31 marca 2012 r.).
„Reklama w mediach drukowanych generuje pogłębiony komunikat. Poprzez szczegółowe idee,
pomysły i treść reklamy odbiorca może dowiedzieć się więcej o produkcie. (...) Reklama w prasie
wzmacnia, modyfikuje wizerunek, rozszerza przekaz i rozpowszechnia go. Odbiorca jako widz rejestruje przekaz telewizyjny, ale jako czytelnik może szczegółowiej i dłużej wczytać się w przekaz
reklamowy”. Prasa pogłębia przekaz, „Poznaj prasę!” (brak daty opubl.), [online] http://www.poznajprase.zkdp.pl/prasa,04,01.htm (dostęp 31 marca 2012 r.).
„Reklama w prasie może być studiowana, analizowana tak długo jak tylko wzbudza zainteresowanie czytelnika, a czytelnik może do niej powracać wielokrotnie przy każdym kontakcie z pismem.
(...) Liczba generowanych kontaktów z reklamą może być bardzo duża biorąc pod uwagę fakt, że
znaczna część czytelników przechowuje egzemplarze pism i powraca do zawartych w nich treści
kilkakrotnie w ciągu tygodnia, miesiąca czy roku”. Reklamy w prasie żyją dłużej, „Poznaj prasę!”
(brak daty opubl.), [online] http://www.poznajprase.zkdp.pl/prasa,05,01.htm (dostęp 31 marca
2012 r.).
„Bogactwo tematyczne prasy sprzyja targetowaniu i docieraniu nawet do bardzo niszowych grup
odbiorców. (...) Często prasa jest jedynym medium, które efektywnie buduje zasięg np. luksusowe
kosmetyki reklamowane są prawie wyłącznie w magazynach z wyższej półki. Magazyny specjalistyczne i hobbystyczne – np. budowlane, architektoniczne, wnętrzarskie, podróżnicze – są jedyną
skuteczną platformą komunikacji z odbiorcami specjalistycznych reklam. Zaangażowanie odbiorcy rośnie wraz ze stopniem specjalizacji pisma – w „magazynach zainteresowań” reklamy są czytane równie starannie jak artykuły redakcyjne. Ważną cechą prasy jest możliwość przeprowadzenia
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dla wymagającego odbiorcy37, reklama prasowa najbliżej produktu38, prasa jest
efektywna39, prasa to medium kreatywne40.
W podobnym duchu, jak twórcy owej kampanii, wypowiadał się już w latach 70.
XX w. W. Pisarek, którego zdaniem „ze wszystkich środków komunikowania masowego jest prasa chyba środkiem najbardziej osobistym, cierpliwym, intymnym.
Obcuje z nią człowiek sam na sam (mało kto czyta obecnie gazetę na głos), dowolnie wybierając sobie teksty z gazety lub czasopisma, ustalając kolejność i tempo
ich czytania. W każdej chwili możemy przerwać czytanie i wrócić do tekstu w tym
miejscu, w którym go odłożyliśmy. Gazeta nie narzuca się odbiorcy jak natrętne
radio, nie czyni go biernym przez unieruchomienie w fotelu jak telewizja, nie zmusza go do udziału w zbiorowych emocjach jak kino. Gazetę możemy traktować
jak list od znajomych, z którym się nie zawsze zgadzamy, który czasem nawet nas
drażni, ale z całą pewnością jest lepiej poinformowany niż my”41.
Może pojawić się jednak pytanie: czy te stwierdzenia nie są jedynie pobożnymi
życzeniami, na ile znajdują swe potwierdzenie w badaniach naukowych? Aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba zadać kolejne: w jaki sposób materiał prasowy oddziałuje na czytelnika? Jak przyciągają jego wzrok elementy graficzne i tekstowe?
Odpowiedzi może dostarczyć metoda badawcza, zwana eyetrackingiem. Polega
ona na śledzeniu ruchów gałek ocznych czytelnika gazety lub użytkownika stro-

37

38

39

40

41

kampanii o selektywnym zasięgu: działań przebiegających tylko w wybranych regionach lub w danych miastach, np. poprzez prasę regionalną, wrzutki do pism w wybranych regionach, lub sekcje
w piśmie w części nakładu”. Prasa dociera precyzyjnie, „Poznaj prasę!” (brak daty opubl.), [online]
http://www.poznajprase.zkdp.pl/prasa,06,01.htm (dostęp 31 marca 2012 r.).
„Regularni czytelnicy pism to częściej osoby zamożne, wykształcone, zatrudnione na średnich
i wyższych stanowiskach, niż regularni widzowie telewizyjni. Im odbiorca jest lepiej wykształcony,
zamożny i o wyraźniej sprecyzowanych poglądach i oczekiwaniach tym więcej gazet i magazynów
czyta a mniej ogląda telewizji”. Po prasę sięgają wymagający odbiorcy, „Poznaj prasę!” (brak daty
opubl.), [online] http://www.poznajprase.zkdp.pl/prasa,07,01.htm (dostęp 31 marca 2012 r.).
„Reklamy prasowe obok informacji o produkcie, jego składzie, działaniu etc., przekazują informacje handlowe, takie jak: cena, dane teleadresowe dystrybutorów, sieci sprzedaży, adresy internetowe, a także kupony promocyjne, konkursowe. Niewątpliwym atutem prasy jest możliwość
zamieszczania próbek (...)”. Reklama prasowa jest najbliżej produktu, „Poznaj prasę!” (brak daty
opubl.), [online] http://www.poznajprase.zkdp.pl/prasa,08,01.htm (dostęp 31 marca 2012 r.).
„Wyniki wielu analiz i badań dowodzą, że kampanie reklamowe zaplanowane z udziałem magazynów i prasy w media-mixie znacząco wpływały na wyższy poziom zwrotu na inwestycje reklamowe
(ROI). Zwiększone wydatki w prasie podniosły efektywność promocji sprzedaży tak samo dobrze,
jak reklama telewizyjna”. Prasa jest efektywna, „Poznaj prasę!” (brak daty opubl.), [online] http://
www.poznajprase.zkdp.pl/prasa,09,01.htm (dostęp 31 marca 2012 r.).
„Poza kilkudziesięcioma formatami reklamy na stronach w piśmie, istnieje cały szereg ciekawych
form reklamy takich jak książeczki, banderole, wrzutki, wklejki, paski zapachowe, kalki, zakładki,
etc. Możliwości są tu niemal nieograniczone, a nowe, kreatywne formy zapadają w pamięć czytelników”. Prasa to medium kreatywne, „Poznaj prasę!” (brak daty opubl.), [online] http://www.
poznajprase.zkdp.pl/prasa,10,01.htm (dostęp 31 marca 2012 r.).
W. Pisarek, Prasa – nasz chleb powszedni, Wrocław 1978, s. 55.
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ny internetowej. Przy pomocy specjalnego urządzenia rejestrującego możliwe jest
automatyczne wyznaczanie kierunku linii wzroku względem oglądanej strony. Systemy Eyetrack umożliwiają m.in. nałożenie aktualnej pozycji oka na rejestrowany
obraz, przez co można znakomicie analizować zachowania użytkowników42. Ponadto kolejność skanowania obiektu, czyli trajektoria ruchu oka i czas skupienia
wzroku na elemencie pozwala znaleźć odpowiedź na pytanie o elementy przyciągające uwagę (w jakiej kolejności?) oraz czy istnieją elementy rozpraszające uwagę.
Pozwala zmierzyć takie wartości, jak np. widoczność i zauważalność marki (logo),
najczęściej oglądane miejsca, rozmieszczenie miejsca na stronie (moduły), kolejność skanowania elementów, wyszukiwanie elementów i miejsca koncentracji.
W wyniku badania otrzymuje się m.in. mapę fiksacji (punktów na stronie, na które
użytkownicy zwracają największą uwagę) wraz z trajektorią kolejnych miejsc patrzenia. Ponadto w wyniku badania można uzyskać: mapy cieplne, pokazujące koncentrację uwagi na poszczególnych elementach, filmy z badania, które pokazują, na
co dokładnie patrzył badany, statystyki i zestawienia oglądalności poszczególnych
kluczowych obszarów oraz raport z badania zawierający podstawowe wnioski43.
Jedno z najbardziej słynnych badań eyetrackowych, dotyczących czytelnictwa
gazet przeprowadzono w 1991 r. Wtedy to Mario Garcia i Pegie Stark Adam z The
Poynter Institute przeprowadzili badanie procesu czytania gazety, w wyniku którego stwierdzono, jak długo i w którym miejscu strony spoczywa wzrok czytającego.
Dzięki tym informacjom udało się zoptymalizować układ, użycie koloru, kontrastu, dominujących zdjęć i hierarchii na stronie. Badanie kilkakrotnie powtarzano
(przy czym Eyetrack II i III dotyczyły wyłącznie stron internetowych; ponownie
przebadano proces czytania gazet w trakcie badania Eyetrack IV w 2007 r.).
Najważniejsze wnioski z pierwszego badania były następujące:
– Fotografie są ważnym elementem, prowadzącym wzrok czytelnika po stronie
tak, jak tego chce projektant. Właściwie w znacznej ilości przypadków pierwsze
spojrzenie pada właśnie na zdjęcie;
– Czytelnicy wolą układ kolorowy od czarno-białego. Nie jest jednak najważniejsze, czy zdjęcie jest czarno-białe, czy kolorowe. To nie kolor zdjęcia, ale jego
42

43

Por. J. Petrykowski, T. Karwatka, Eye tracking w badaniach użyteczności, „Janmedia” (brak daty
opubl.), [online] http://www.janmedia.pl/upload/wysiwyg/pdf/eye_tracking_w_badaniach_uzytecznosci-Jakub_Petrykowski-Janmedia.pdf (dostęp 20 kwietnia 2012 r.); Eyetracking. Badanie postrzegania i przetwarzania informacji wzrokowej, „Eyetracking.pl” (brak daty opubl.), [online] http://
konferencje.macroscope.pl/pliki/konferencje/Eyetracking%E2%80%93BP.pdf (dostęp 20 kwietnia 2012 r.).
Por. Badania eyetracking – Śledzimy wzrok użytkowników, strony internetowe firmy UseLab (brak
daty opubl.), [online] http://www.uselab.pl/Badania/eyetracking/22 (dostęp 20 kwietnia 2012 r.);
Eyetracking, „Eyetracking.pl” (brak daty opubl.), [online] http://eyetracking.pl/pl/114/Eyetracking
(dostęp 20 kwietnia 2012 r.).
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położenie, zawartość i rozmiar mają największe znaczenie dla czytelnika. Przy
czym jednak roli koloru nie można lekceważyć;
– Na stronie gazety czytelnicy najpierw patrzą na najsilniejszy element, a później
są gotowi podążać wzrokiem po takiej ścieżce, jaką zaplanował dla nich projektant przez odpowiedni układ tekstów i elementów graficznych. W ten sposób
można „złamać” zasadę, że czytelnik patrzy najpierw w prawy górny róg;
– O wiele ważniejszą rolę kolor odgrywa przy nawigacji;
– Kolor (kolorowy napis)przyciąga uwagę, ale nie zmienia nastawienia wobec
informacji;
– Na dwie sąsiadujące (widzące) strony czytelnik patrzy jak na jedną całość, stąd
też trzeba projektować je razem44.
Badanie z roku 2007 obejmowało jednocześnie strony internetowe oraz gazety
w formacie broadsheet oraz w formacie tabloid (compact). Płynące z niego wnioski
wykazały pewną zmianę tendencji w czytaniu gazet w porównaniu z rokiem 1991:
– Wnikliwość (dogłębność) czytania (read depth – za „tekst przeczytany dogłębnie przyjmuje się taki, który został przeczytany w ponad 50%”) zależy od długości tekstu. Im tekst jest krótszy, tym lepiej. Co ciekawe, najwyższy odsetek
tekstów przeczytanych dogłębnie jest online (przeważnie są to teksty krótkie!);
– Czytelnicy dzielą się na dwie kategorie: czytający metodycznie i skanujący. Czytający metodycznie czytają od góry do dołu. Rzadko „skanują”. Często wracają
do przeczytanego tekstu. Skanujący czytają nagłówki, tytuły i inne elementy
nawigacyjne na stronie. Nie czytają raczej tekstu;
– Czytelnicy czytają wnikliwie wszelkiego typu „listy do redakcji” czy „Czytelnicy
piszą” etc.;
– Tzw. „alternative story forms” – elementy „wzbogacające” (ramki, wyimki, listy
punktowane etc.) pomagają lepiej zapamiętywać przeczytany tekst, ponadto generują większą „przyciągalność uwagi” (pierwszego spojrzenia). To potwierdza
wcześniejsze wyniki badań Eyetrack, że teksty krótkie, ubogacone dodatkowymi
elementami graficznymi i infografikami są bardziej atrakcyjne dla czytelnika;
– Jest różnica w przyciąganiu „pierwszego spojrzenia” online i w druku. W druku
działają na czytelnika w pierwszej kolejności zdjęcia i nagłówki (tytuły), podczas gdy online – elementy nawigacyjne;
– Główne, wiodące artykuły (najwiekszy tytuł, lead) przyciągają na stronie więcej
uwagi, podobnie jak tzw. package strories – czyli artykuły ubogacone wieloma
dodatkowymi elementami: grafiką, dużym, wiodącym zdjęciem, ramkami, infografikami etc.;
– Duże tytuły w druku przyciągają więcej uwagi niż małe;
44

Por. M. Garcia, P. Stark, Eyes on the News, St. Petersburg (Florida) 1991, s. 25–63.
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– Duże zdjęcia przyciągają więcej uwagi. W porównaniu z 1990 dala się zauważyć
większa efektywność koloru zdjęcia w przyciąganiu uwagi (większa przewaga
zdjęć kolorowych nad czarno-białymi!);
– Infografiki przyciągają uwagę!;
– Dla reklam jest lepiej, jeśli przylegają do treści redakcyjnych (tekstu), niż jeśli
samodzielnie zajmują całą stronę45.
Jak widać, prasa jest specyficznym środkiem przekazu: łączy ze sobą linearność
tekstu z elementami wizualnymi.

4.2. Prasa: śmierć czy nowe życie?
Wielka wędrówka z papieru na ekran
Bardzo często można dziś spotkać się z opinią, że Internet oznacza śmierć prasy
drukowanej. W jednej z dość głośnych w Polsce kampanii reklamowych wieszczono koniec druku już na rok 2012, co raczej było celowym, prowokacyjnym chwytem reklamowym niż futurystyczną wizją. Nie zmienia to faktu, że autorzy kampanii mieli zapewne sporo racji, pisząc, że: „Internet zmienił sposób funkcjonowania
mediów. Prasa drukowana przegrywa z siecią na naszych oczach, a wydawcy mają
ostatnią szansę na zmianę swoich modeli biznesowych. Odwrót od mediów tradycyjnych oraz koncentracja uwagi czytelników i użytkowników na usługach oferowanych w Internecie i sieciach mobilnych, to trendy nieodwracalne. Szybkość
dotarcia do czytelnika, obniżenie kosztów – także poprzez rezygnację z papieru
– oraz korzyści płynące z dwustronnej komunikacji wydawców i odbiorców zadecydowały o sukcesie mediów interaktywnych”46. Jednak dalszy ciąg nie pozostawia
złudzeń co do reklamowego charakteru całego przedsięwzięcia. Czytamy bowiem:
„Czy to oznacza koniec prasy? Z pewnością nie. Informacyjne, opiniotwórcze, rozrywkowe i inne funkcje prasy realizowane będą jednak w mediach interaktywnych.
Papierowe wydania w jakiejś formie przetrwają – grono kolekcjonerów antyków
i różnego rodzaju staroci jest szerokie. Zawsze znajdą się entuzjaści, gotowi nabyć
szeleszczące płachty pokryte drukiem. Lecz jeśli nie chcesz, aby Twój biznes wydawniczy przerodził się w przedsięwzięcie hobbystyczne, wykorzystaj pełnię szans
oferowanych przez media interaktywne”47.
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Por. Key findings, „Eyetracking the News” (2008 r.), [online], http://www.poynter.org/extra/
Eyetrack/keys_01.html (dostęp 20 kwietnia 2012 r.).
Internet nieodwracalnie zmienił sposób funkcjonowania mediów, [online] http://www.zyciepozyciu.
info/ (dostęp 16 stycznia 2012 r.).
Tamże. W rzeczywistości celem kampanii było zareklamowanie systemu CMS, służącego do zarządzania treścią na stronach WWW. Kampania stała się głośna nie tyle ze względu na sam produkt, co użycie do działań marketingowych niezwykle sugestywnego zdjęcia z nagrobkiem prasy
drukowanej i datami narodzin (1452 – data, która w powszechnej świadomości, choć nie do końca
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Rupert Murdoch z kolei miał wyrazić opinię, że do 2040 r. drukowane gazety przestaną istnieć48. Czy miał rację? Tendencje na światowym rynku prasy codziennej wydają się tego nie potwierdzać, albowiem w latach 2005–2006 rynek ten
odnotował wzrost(!). Jednak dane te mogą być nieco mylące. Statystyka została
zawyżona przez kraje o stosunkowo niskim nasyceniu prasą (Chiny, Indie, kraje afrykańskie i południowoamerykańskie). W USA i Europie nakłady prasy codziennej wyraźnie spadają, dotyczy to również Polski. Oczywiście, można te spadki
tłumaczyć na wiele sposobów i podawać różne możliwe przyczyny: brak tradycji
czytelnictwa prasy, kryzys ekonomiczny, zubożenie społeczeństwa, bezrobocie,
brak czasu etc. Jednak nie da się wśród tych przyczyn pominąć presji, jaką na prasę wywiera Internet. Statystyki podają bowiem, że czytelnictwo tradycyjnej prasy
w wersji internetowej gwałtownie rośnie49.

4.2.1. Prasa w Sieci
Już w roku 2001 T. Kowalski. przewidywał, że przyszłość prasy leży w wydaniach
cyfrowych. Pisał on, iż „aby skutecznie konkurować z istniejącymi i przyszłymi
formami mediów, elektroniczne wydania gazet powinny rozwijać te cechy komunikowania za pośrednictwem dokumentów, które są najbardziej istotne (…). Na
szczególną uwagę w tym kontekście zasługują takie cechy jak mały ciężar, łatwość
przenoszenia, pionowy układ stron oraz swoboda przeglądania i natychmiastowy
dostęp. Rozwój tych właściwości może być umacniany poprzez technologię płaskich ekranów o wysokiej rozdzielczości, umożliwiającej uzyskanie obrazu o kontraście i ostrości zbliżonych do druku na papierze. Lekkie, zbliżone wielkością
do prasowych magazynów urządzenia oparte na technologii płaskich ekranów
zaoferują użytkownikom niedrogie, efektywne i łatwe w użyciu medium nie tylko wyświetlające zawartość, ale także umożliwiające przez łącza hipertekstowe
korzystanie z innych programów, w tym na przykład z osobistej korespondencji
i terminarzy. Multimedialne wydania elektroniczne dzienników, czasopism i książek, wzbogacone w miarę potrzeb materiałami audio-video oraz umożliwiające wykonywanie usług transakcyjnych, zachowają zarazem szczególne cechy słów drukowanych. Jakkolwiek wydaje się wielce prawdopodobne, że jeszcze przez dość
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słusznie, funkcjonuje jako wynalezienie druku oraz 2012 – rok mistrzostw Europy w piłce nożnej
w Polsce i na Ukrainie). Kampania została nagłośniona dzięki publikacjom w różnych tytułach
prasowych oraz… protestowi przeciwko reklamie, który Izba Wydawców Prasy złożyła do Rady
Etyki Reklamy (został on oddalony jako bezzasadny). Por. Śmierć prasy drukowanej – opis kampanii, „Artefakty” [online], http://artefakty.com/case-study/smierc-prasy-drukowanej-2/ (dostęp
16 stycznia 2012 r.).
Por. A. Starewicz-Jaworska, Prasa cyfrowa – replika wydania papierowego czy samodzielna platforma komunikacyjna?, „Studia Medioznawcze” 2007, nr 1(28), s. 91.
Por. A. Małachowski, Internet jako platforma konkurencji…, art. cyt., s. 129–131.
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długi czas wydania papierowe będą konkurowały z wydaniami elektronicznymi, to
jednak w czasie życia jednej generacji możliwe jest znaczące ograniczenie druku
w postaci papierowej”50.
Niewątpliwie jesteśmy świadkami spełniania się owego proroctwa – prasa coraz lepiej akomoduje się w środowisku Internetu, odkrywając przy tym nowe, nieznane wcześniej możliwości.
4.2.1.1. Historia prasy internetowej na świecie i w Polsce
Jaki był początek prasy w Internecie? Mało kto wie, że związki prasy ze światem
komputerów rozpoczęły się na długo przed tym, zanim weszła ona do Sieci51. Chodzi tu o tak zwane BBS-y (Bulletin Board Services), które działały na długo przed
opracowaniem zrębów idei World Wide Web. Były to pewnego rodzaju „elektroniczne tablice” – komputery, połączone za pomocą modemu z siecią telefoniczną.
Użytkownik mógł zadzwonić pod numer BBS, a następnie czytać opublikowane
tam artykuły, a nawet zabierać głos w dyskusjach. Możliwe było także wysyłanie
poczty elektronicznej. W Europie BBS-y znane były jako Fidonet. I choć ich możliwości były o wiele mniejsze od współczesnego Internetu, to jednak dzięki nim
wiele tytułów prasowych zadebiutowało w świecie cyfrowym (wśród nich także
polski tytuł – „Komputer”)52. Natomiast w rozwoju ściśle rozumianej prasy internetowej wyróżnić możemy trzy etapy: pierwszy – wstępny, następnie etap pośredni
(przypadający na pierwsze pięciolecie XXI w., pomiędzy pęknięciem tzw. bańki
internetowej a pojawieniem się iPhone’a – to etap dynamicznego wzrostu i udoskonalenia oferty) oraz etap współczesny, ściśle powiązany z rozwojem szybkiego
mobilnego Internetu oraz poszerzeniem gamy urządzeń, za pomocą których można dystrybuować treść53.
Prekursorem dziennikarstwa internetowego w obecnej postaci był tytuł „The
News &n Observer” z Karoliny Północnej (USA). Ich serwis wykorzystywał już
technologię BBS-ów – do czasu, kiedy jeden z redaktorów dostrzegł możliwości,
jakie niesie ze sobą graficzna przeglądarka WWW Mosaic. W krótkim czasie redakcja stworzyła w Internecie serwis „NandO Times”, który przewyższył popularnością wydanie drukowane. To właśnie jego redaktorzy opracowali konstrukcję
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T. Kowalski, Mediamorfoza – rzecz o przyszłości mediów…, art. cyt., s. 30–31.
Za pewnego rodzaju „prehistorię” prasy elektronicznej można natomiast uznać prace nad gazetą,
przekazywaną na odległość za pomocą fal radiowych lub innych rodzajów łączy, która w miejscu
odbioru byłaby drukowana przez urządzenie, będące hybrydą telewizora i drukarki. Prace nad
takim rozwiązaniem miały miejsce w USA w latach 30. i 40. XX w., zaś w latach 60. tegoż stulecia –
w Japonii. Por. R. Filas, Dokąd zmierza nasza prasa? Hipotezy i spekulacje, „Zeszyty Prasoznawcze”
2012(LV), nr 1–2 (209–210), s. 10.
Por. L. Olszański, Dziennikarstwo internetowe, dz. cyt., s. 10.
Por. R. Filas, Dokąd zmierza…, art. cyt., s. 11–14.
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zautomatyzowanej strony internetowej, przetestowali graficzne rozwiązania strony głównej i podział serwisu na działy tematyczne, jak również handel reklamami
w tym – zupełnie przecież nowym – środowisku medialnym. Dzięki współpracy
z agencją Associated Press, serwis „NandO Times” stał się aktualizowany na bieżąco. Oczywiście, na sukces jednej redakcji pozostali wydawcy nie mogli patrzeć z założonymi rękami – obecność w Internecie przestała być ekscentryczną zachcianką,
a stała się koniecznością dla wszystkich wydawców, którzy szukali jak najliczniejszej grupy odbiorców przekazywanych przez siebie treści. Wiele gazet decydowało
się nawet na zatrudnianie osobnych reporterów, którzy przygotowywali treści do
wydania online, niezależnie od wydania drukowanego54.
Jednak początkowo dziennikarze internetowi nie tworzyli osobnej kategorii – nadal byli postrzegani jako dziennikarze prasowi, a różnica dotyczyła tylko
miejsca, w którym ukazywały się teksty: wydanie drukowane bądź Sieć55. Obecnie
wymaga się od nich więcej, niż od dziennikarzy prasowych: nierzadko muszą oni
umieć dokonać profesjonalnej obróbki zdjęć, nagrać i zmontować materiał audio
i/lub wideo56. Innymi słowy, w dziennikarstwie internetowym widać tendencję do
zacierania granic między tradycyjnymi rodzajami dziennikarstwa, a nawet między
dziennikarzami a tzw. pracownikami mediów, czyli edytorami, fotografami etc.57
Widać to również coraz lepiej po wymaganiach, stawianych młodym adeptom
dziennikarstwa przez pracodawców: coraz bardziej poszukiwani są tzw. dziennikarze multimedialni58.
Jeśli idzie o Polskę, to prawdopodobnie pierwszym elektronicznym tytułem
prasowym był dziennik „Donosy”, który grupa młodych fizyków z Uniwersytetu
Warszawskiego zaczęła wydawać niedługo po wyborach parlamentarnych 1989
roku, a adresatami pisma byli głównie naukowcy i światowa Polonia. Redakcję
tworzył amatorski zespół dziennikarzy. Informacje czerpali oni z polskiej prasy codziennej, a uzupełniali je doniesieniami z radia, telewizji i pism zachodnich. Sami
również zbierali informacje i przygotowywali materiały. W 1993 r. pismo miało
3500 abonentów. W Sieci było rozprowadzane bezpłatnie. Osobom, które nie miały stałego dostępu do Internetu, redakcja udzielała zgody na kolportowanie wersji
drukowanej, niechętnie jednak podchodziła do kopiowania treści „Donosów” do
54
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Por. tamże, s. 10–11.
Por. J. Mikosz, Początki dziennikarstwa internetowego w Polsce, w: G. Habrajska, J. Mikosz (red.),
Dziennikarstwo internetowe – teoria i praktyka, Łódź 2010, s. 24.
Tamże, s. 33.
Por. C. Bolaño, Online Journalism: Reflections from a Political Economy of Communication Perspective, „International Symposium on Online Journalism – 2009 Research Papers” (brak daty
opubl.), [online] http://online.journalism.utexas.edu/2009/papers/Bolano09.pdf (dostęp 1 lutego
2012 r.).
Por. P. Zieliński, Praca na wielu frontach, „Press” 2012, nr 6, s. 63–65.
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różnego rodzaju biuletynów czy też forwardowania do innych odbiorców – tłumaczyła to chęcią bezpośredniego docierania do swych czytelników. „Donosy” cieszyły się ogromną popularnością zwłaszcza wśród Polonii (kilka pism polonijnych
przedrukowywało ich treść jako stałą rubrykę). Pomimo dynamicznego rozwoju
prasy online, pismo wciąż istnieje59.
Profesjonalna prasa polska wkroczyła w cyberświat w październiku 1994 roku,
kiedy to ukazało się (jeszcze przy pomocy serwera Gopher) pierwsze wydanie
„Gazety w Krakowie” – krakowskiej mutacji „Gazety Wyborczej”60. Jednak już
wczesnym latem 1993 redaktorzy „Gazety” wysyłali maile z artykułami z dodatku61. „Gazeta w Krakowie” była pierwszą polską gazetą papierową w Internecie
i jedną z pierwszych w Europie, wyprzedzając pod tym względem m.in. słynny
„The Times”. W latach 90. XX w. do Sieci stopniowo wkroczyły także pozostałe
polskie gazety i czasopisma62.
Oczywiście, wejście do Internetu było dla wydawców prasy początkowo związane z dużymi obawami przed masową rezygnacją czytelników z wydania papierowego, co z kolei spowodowałoby odpływ reklamodawców. Pamiętajmy, że
początkowo uważano, że wszystko, co jest w Internecie, powinno być darmowe
– to nastawienie zmienia się to dopiero obecnie, choć bardzo powoli i niechętnie.
Do tego należy dorzucić początkowo dość wysokie koszty korzystania z Internetu (dostęp modemowy). Obawy te wydawały się szczególnie aktualne w Polsce,
jednak zostały one szybko rozwiane przez wyniki badań, prowadzone w Stanach
Zjednoczonych, a później także w Polsce przez Ośrodek Badań Prasoznawczych
UJ. Wskazywały one, że osoby korzystające z Internetu to jedni z najbardziej aktywnych użytkowników innych mediów. To ośmieliło także polskich wydawców do
odważnego wkraczania w świat Internetu63.
Niepokój wydawców o to, że udostępniając treści z wydań drukowanych w Internecie za darmo, stracą czytelników wydania papierowego, jest zwykle równoważony świadomością konieczności wchodzenia w sektor internetowy i szukania nowych
usług, jakie można by zaoferować czytelnikom. Tak więc choć koszt internetyzacji
oznacza rezygnację z części zysków, nikt nie może sobie pozwolić na rezygnację
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Por. J. Mikosz, Początki dziennikarstwa internetowego…, art. cyt., s. 25–28.
Por. L. Olszański, Dziennikarstwo internetowe, dz. cyt., s. 10–11.
Por. Gazeta Wyborcza od 15 lat w sieci, „Gazeta.pl” z 14 lipca 2008 r., ostatnia aktualizacja 4 sierpnia 2008 r., [online] http://serwisy.gazeta.pl/onas/1,79201,5455081,Gazeta_Wyborcza_od_15_lat_w_sieci.html (dostęp 1 lutego 2012 r.). Więcej o początkach internetowych wydań „Gazety
Krakowskiej” oraz jego twórcach zob.: S. Stanuch, 15 lat temu polska prasa trafiła do internetu,
„Dziennikarz.pl” z 15 lipca 2008 r., [online] http://www.dziennikarz.pl/index.php/2008/07/15/15–
lat-temu-polska-prasa-trafila-do-internetu/ (dostęp 1 lutego 2012 r.).
Por. J. Mikosz, Początki dziennikarstwa internetowego…, art. cyt., s. 30–31.
Por. L. Olszański, Dziennikarstwo internetowe, dz. cyt., s. 14.
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z takich działań64. Zresztą, byłoby to dalece nierozsądne w sytuacji, gdy Internet
daje prasie możliwość zniwelowania przewagi w dostarczaniu szybkości informacji, jaką dotąd nad prasą miały radio i telewizja65. Jak słusznie zauważa A. Uchańska, Internet jest dla prasy w takim samym stopniu szansą, jak i zagrożeniem66.
Zadania zestawienia wad i zalet prasy w Internecie podjęła się J. Laskowska.
Jej zdaniem, za wady można uznać niewygodę korzystania (co jednak zostaje stopniowo niwelowane), trudności w dzieleniu się ze znajomymi, konieczność kontaktu z irytującymi formami internetowych reklam typu pop-up, wreszcie brak gadżetów, które często są dołączane do wydań drukowanych. Zaletami natomiast
są dostępność, łatwość przeszukiwania, cena, szybkość dostawy, interaktywność,
multimedialność, względy ekologiczne, łatwość archiwizacji, tani i łatwy dostęp na
całym świecie, możliwość robienia notatek czy zaznaczania tekstu bez niszczenia
pisma oraz możliwość dostosowania wielkości czcionki do potrzeb czytelnika67.
Obecność gazet w Sieci nie jest tylko zwykłym dostosowaniem się do odbiorców, ale wynika z konieczności sprostania narastającej konkurencji ze strony dostawców serwisów informacyjnych. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat widzimy, jak coraz więcej firm, które nigdy przedtem nie trudniły się dostarczaniem
informacji, wchodzi w szeroko rozumianą branżę medialną68. Obecność Internetu
na masową skalę i umożliwienie korzystania z niego coraz większej liczbie użytkowników spowodowało, że zaczął on być postrzegany jako alternatywny, szybki
i skuteczny (a przy tym niedrogi) sposób zaopatrywania użytkowników w informacje. Zrewolucjonizował on dotychczasowe pojęcia o funkcjonowaniu i znaczeniu
mediów, budząc przy tym niepokój dotychczasowych wydawców prasy drukowanej
i skłaniając ich do poszukiwania sposobu reakcji na tę nową dla nich sytuację.
Na polskim rynku wydawcy gazet i czasopism zareagowali dość szybko na zmiany,
uruchamiając mutacje online wydań swoich pism69. Zatem wydawcy prasy rywalizują ze sobą już nie tylko na polu sprzedaży, ale także w Internecie, na polu oglądalności swych stron. Co ciekawe, powszechny jest pogląd, że w realnym świecie
przetrwają te tytuły prasowe, które wygrają konkurencję w Internecie70.
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Por. A. Starewicz-Jaworska, Prasa cyfrowa…, art. cyt., s. 86.
Por. B. Nierenberg, Deadline 24 godziny na dobę, czyli o regionalnej gazecie, radiu i konwergencji, w:
K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman, Internetowe gatunki dziennikarskie, Warszawa 2010, s. 101.
Por. A. Uchańska, Strategie…, art. cyt., s. 53.
Por. J. Laskowska, Elektroniczne wydania tytułów prasowych – konkurencja czy uzupełnienie dla prasy drukowanej?, w: K. Migoń, M. Skalska-Zlat (red.), Uniwersum piśmiennictwa wobec komunikacji
elektronicznej, Wrocław 2009, s. 137.
Por. T. Kowalski, Mediamorfoza – rzecz o przyszłości mediów…, art. cyt., s. 27.
Por. A. Starewicz-Jaworska, Prasa cyfrowa…, art. cyt., s. 81.
Por. A. Małachowski, Internet jako platforma konkurencji…, art. cyt., s. 132.
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Początkowo większość czasopism internetowych miała formę stron WWW.
Strony te były dość statyczne, w znikomym stopniu wykorzystujące możliwości
Sieci. Niektóre tytuły, jak choćby „Polityka”, długo nie decydowały się na otwarcie własnych serwisów internetowych, ograniczając się do współpracy z portalami. Z czasem jednak zaczęła się formować wśród odbiorców prasy internetowej
grupa, która traktowała Internet nie jako uzupełniające, ale jako główne źródło
informacji. Byli to zwłaszcza ludzie młodzi. Jednocześnie sprzedaż dzienników
i czasopism systematycznie spadała (trend ten, jak już wspomniano, jest widoczny
nadal głównie w Europie i w USA). Zatem Internet stał się ważnym rynkiem, na
którym trzeba było nie tylko przetrwać, ale zacząć zarabiać. Można to było osiągnąć na kilka sposobów, m.in. przez wprowadzenie zasady odpłatności za treści
lub też poprzez przechwycenie pieniędzy reklamodawców. Choć oba te sposoby
są niezbyt lubiane przez internautów, wydaje się to nieuniknione71. Może o tym
świadczyć wydarzenie z końca 2010 r., kiedy to w Stanach Zjednoczonych po raz
pierwszy odnotowano fakt, że na reklamę w Internecie wydano więcej niż na reklamę w prasie72. Również w Polsce widoczny jest dynamiczny wzrost wydatków na
reklamę w Internecie: w 2011 r. reklamodawcy przeznaczyli na tę formę reklamy
łącznie 1,948 mld złotych – aż o 22% więcej niż rok wcześniej73.
4.2.1.2. Strona WWW czy e-wydanie?
Prasa w Internecie może funkcjonować na kilka sposobów (obecnie są one coraz
bardziej komplementarne). Niemal każda szanująca się gazeta lub czasopismo ma
swoją witrynę WWW. Coraz rzadziej jednak ogranicza się ona tylko do zamieszczania elektronicznej wersji artykułów z wydania papierowego (często dostępnych
w całości dopiero po zakończeniu sprzedaży aktualnego drukowanego wydania
danego tytułu). Powszechny staje się model, w którym witryna internetowa gazety
lub czasopisma staje się niezależnym portalem, żyjącym własnym życiem i oferują71
72

73

Por. L. Olszański, Dziennikarstwo internetowe, dz. cyt., s. 14–17.
Danymi tymi podzielił się prezes firmy badawczej eMarketer – Geoff Ramsey. Według niego,
„dochody z płatnych ogłoszeń w Internecie zamknęły się w 2010 roku w kwocie 25,8 mld. dolarów.
Tymczasem prasa – zarówno drukowana jak i jej wydania online – może się pochwalić odrobinę
mniejszymi dochodami. Wydawcy zarobili w tym roku 25,7 mld dolarów na reklamie w sieci i na
papierze. Szef eMarketera dodaje, że w nadchodzących latach dystans ten będzie się powiększał
na korzyść reklamy internetowej. Jego zdaniem śledzenie płatnych ogłoszeń w sieci jest prostsze
i łatwiej obliczyć na co przekładają się pieniądze wydawane przez reklamodawców”. K. Pielesiek,
Rynek reklamy internetowej mocniejszy od prasowej, „Internet Standard” z 22 grudnia 2010 r., [online] http://www.internetstandard.pl/news/365462/Rynek.reklamy.internetowej.mocniejszy.od.prasowej.html (dostęp 30 stycznia 2012 r.).
Por. Polska e-reklama w górę o 22 proc., 1,95 mld zł w 2011 roku, „Wirtualne Media” z 26 marca
2012 r., [online] http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/polska-e-reklama-w-gore-o-22-proc-1-95-mld-zl-w-2011-roku (dostęp 31 marca 2012 r.).
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cym oprócz treści wydania drukowanego niezależne treści74. T. Kowalski zauważa,
iż gazeta w wersji elektronicznej nie jest już tą samą gazetą, jak wydanie papierowe. Papier jest statyczny, a to, co raz zostało wydrukowane – jest niezmienne.
Elektroniczna wersja gazety w każdej chwili może być zaktualizowana75. Podobną myśl wyraża J. Laskowska, która dzieli elektroniczne wersje prasy na wydania
online, umożliwiające czytanie prasy w przeglądarce WWW oraz wydania offline,
wymagające pobrania pliku na dysk76.
W tym miejscu wydaje się celowe zastanowienie nad definicją czasopisma internetowego. Jak zauważa E. Kristanova, definicje te wyraźnie ewoluują. Początkowo nawiązywały one do cech czasopism tradycyjnych, wskazując na elektroniczny nośnik77. Nowsze definicje uwzględniają inne warianty, m.in. odwołują się do
kosztów rozpowszechniania. Wskazują także, że internetowe czasopisma mogą
być hipertekstowe lub hipermedialne. A. Kaproń i B. Żurawski do klasy czasopism
elektronicznych zaliczają publikacje, które są publikowane periodycznie, a publikowane w nich treści podlegają weryfikacji i kontroli specjalnego gremium (redakcji). Ponadto są one wydawane w postaci określonych jednostek pod jednym specyficznym i ściśle określonym tytułem oraz są publikowane w postaci cyfrowej78.
Ponadto czasopismo elektroniczne może istnieć w trzech wariantach: jako
czasopismo istniejące tylko w postaci elektronicznej, dostępne bezpłatnie lub odpłatnie; jako specjalne, przygotowane do rozpowszechniania online wydanie gazety lub czasopisma drukowanego; wreszcie jako czasopismo udostępnione online
w wersji identycznej z papierową, ale po nieco niższej cenie79. Pełna lista kryteriów
74

75
76
77

78
79

Na przykład witryny wprost.pl, gazeta.pl. Możliwe są również formy pośrednie (artykuły z wydania
papierowego są na bieżąco w ciągu dnia uzupełniane nowymi informacjami i wpisami na blogach
(rp.pl).
Por. T. Kowalski, Mediamorfoza – rzecz o przyszłości mediów…, art. cyt., s. 27.
Por. J. Laskowska, Elektroniczne wydania…, art. cyt., s. 135.
Por. E. Kristanova, Prasa tradycyjna…, art. cyt., s. 114. I tak, przykładowo, zdaniem M. Stepowicza, czasopisma internetowe są szczególnym typem dokumentów, dostępnych w Internecie.
Przypominają (ze względu na swoje cechy) wcześniej wykształcone formy tradycyjnych periodyków. Mogą one być sieciowymi odpowiednikami czasopism drukowanych lub też ukazywać się
wyłącznie w Internecie. Por. M. Stepowicz, Cechy formalne czasopism internetowych w odniesieniu
do analogicznych publikacji drukowanych, Warszawa 2000, s. 6–7. Warto w tym miejscu przywołać
również definicję publikowania elektronicznego, autorstwa M. Springa, zdaniem którego oznacza
ono cyfrowe przechowywanie, obróbkę, transmisję i prezentację informacji. Ta informacja przybiera formę dokumentu, który może być wyprodukowany jako fizycznie istniejąca kopia lub rozpowszechniany elektronicznie. Por. M.B. Spring, Electronic Printing and Publishing. The Document
Processing Revolution, New York–Basel–Hong Kong 1991, s. 50. Podobnie A. Kaproń, B. Żurawski, Elektroniczne wydawnictwa periodyczne w Polsce, w: M. Juda (red.), Książka i prasa w systemie
komunikacji społecznej – przeszłość, dzień dzisiejszy, perspektywy, Lublin 2002, s. 247–248; J. Reizes-Dzieduszycki, Publikacje elektroniczne…, art. cyt., s. 233–235.
A. Kaproń, B. Żurawski, Elektroniczne wydawnictwa…, art. cyt., s. 250.
Por. E. Kristanova, Prasa tradycyjna…, art. cyt., s. 115.
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typologii prasy elektronicznej obejmuje częstotliwość i tematykę, sposób dystrybucji (Web, CD-ROM, e-mail, FTP, listy dyskusyjne), formaty (rozszerzenia plików), zakres materiału prasowego (pełnotekstowe, abstrakty, spisy treści), dostęp
(płatne lub darmowe) oraz formę ukazywania się (tylko wersja elektroniczna lub
odpowiednik wydania drukowanego)80.
Wydaje się, że w miarę rozwoju prasy elektronicznej, lista kryteriów będzie się
wydłużać – już teraz zdarza się, że wydanie drukowane sygnalizuje treść, zaś w wydaniu elektronicznym (w formie strony WWW lub w wydaniu tabletowym) można
przeczytać ten sam tekst w dłuższej formie, ubogacony dodatkowo materiałami
multimedialnymi. Istnieje także coraz więcej magazynów, ukazujących się wyłącznie w Internecie. Są wśród nich zarówno periodyki naukowe (jak choćby kwartalnik „Kultura – Media – Teologia”, wydawany przez Wydział Teologiczny UKSW
w Warszawie, dostępny w formie plików pdf – www.kmt.uksw.edu.pl), jak i magazyny lifestylowe, niszowe, specjalistyczne81. Jak zauważa M. Piechocki, „choć
wydania elektroniczne sprzedawane są w niższej cenie od tradycyjnych, biorąc pod
uwagę mniejsze koszty ich produkcji i dystrybucji, dla redakcji stają się interesującym środkiem do utrzymania bądź zdobycia nowych czytelników. Jest to nowy
kanał dotarcia do czytelników, zwłaszcza tych najbardziej pożądanych z punktu
widzenia reklamodawców – korzystających z nowinek technicznych, a więc dobrze
wykształconych i osiągających dochody wyższe od przeciętnej”82.
Od strony organizacji pracy przez wydawcę coraz częściej spotykanym zjawiskiem (czy wręcz trendem) wśród redakcji prasowych jest łączenie działów internetowego z tymi, które odpowiadają za wydania drukowane. Internetowe wydania
gazet i czasopism korzystają wprawdzie z ich podstawowego serwisu informacyjnego, ale nie są z nim tożsame. Dziś raczej już mało który wydawca poprzestaje na
prostym umieszczeniu w Internecie artykułów z wydania drukowanego. W ciągu
dnia oferta informacyjna jest aktualizowana na bieżąco (nierzadko owe „dokładane” w ciągu dnia materiały znajdują się w wydaniu drukowanym z dnia następnego)83. Warto o tym pamiętać, powołując się na różnego rodzaju internetowe źródła
– czasem znaczenie ma nie tylko data korzystania z nich, ale również data opublikowania i ostatniej aktualizacji84. Przy czym zauważa się ciekawą tendencję, że e-czytelnicy zwykle korzystają z tych źródeł informacji, które są akceptowane w danym
kraju – obserwowana jest wyraźna koncentracja wokół określonych tytułów, ana80
81
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Por. tamże, s. 117.
Obszerne omówienie 13 polskich magazynów internetowych zob. Magazyn w sieci, „Press” 2011,
nr 8, s. 62–65.
M. Piechocki, Czy koniec tradycyjnej prasy?, w: B. Kosmanowa (red.), Media dawne i współczesne,
t. 2, Poznań 2007, s. 201.
Por. L. Olszański, Dziennikarstwo internetowe, dz. cyt., s. 20.
Por. J. Myśliński, Spojrzenie historyka mediów…, art. cyt., s. 39.
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logicznie jak ma to miejsce na rynku prasy tradycyjnej85. Jednak sukces czytelniczy
w kioskach nie zawsze przekłada się na liczbę czytelników internetowych – budowanie pozycji w Internecie wymaga od wydawców zupełnie odrębnych działań86.
Natomiast e-wydanie, rozprowadzane w Internecie, to zazwyczaj statyczny plik
obrazu, będący wiernym odbiciem drukowanego wydania. Można go przeglądać
przy pomocy specjalnych programów-czytników (instalowanych jako niezależne
programy lub jako wtyczki do przeglądarki WWW)87. Prawdopodobnie pierwszą
cyfrową wersją (w formie e-wydania) drukowanego magazynu było e-wydanie
„Asian Venture Capital Journal” z 1998 r. W Polsce rynek e-prasy rozwija się dość
dynamicznie, a jednym z pierwszych tytułów, udostępnionych czytelnikom w postaci plików PDF była „Gazeta Prawna” (2003 r.). Trzej najwięksi dostawcy e-wydań w Polsce to e-Gazety, NexTo88 i e-Kiosk, zaś na świecie palmę pierwszeństwa
dzierżą Nxtbook Media, Texterity, Olive Software i Zinio89.
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Por. W. Gogołek, Stan i uwarunkowania Internetu jako środka przekazu w Polsce, Europie i na świecie, „Studia Medioznawcze” 2003, nr 5(15), s. 52.
Por. G. Kopacz, Z druku do sieci, „Press” 2011, nr 1, s. 68–69.
W 2003 r. W. Gogołek pisał; „Interesująca jest zmiana formy dystrybucji gazet online. Po okresie
forsowania oryginalnej postaci gazet elektronicznych – następuje powrót do formy identycznej
z tą, jaką mają gazety drukowane. Ostatnio 60 amerykańskich gazet uruchomiło, do niedawna
totalnie krytykowaną, formę wydania gazet online w postaci dokładnej elektronicznej repliki drukowanej wersji gazety. Formę tę nazwano cyfrowe doręczanie, cyfrowa replika lub elektroniczna
edycja. Ważnym argumentem za tworzeniem takiej formy gazety jest redukcja kosztów nie tylko
produkcji, ale przede wszystkim kosztów doręczania gazety”. Przewidywał też, że „być może pojawiająca się forma cyfrowej repliki (elektroniczna kopia drukowanych wydań) zmieni ten stan rzeczy. Udostępnione zostaną cyfrowe kopie tradycyjnych wersji – nie tylko na ekranach monitorów
komputerowych, ale także przy pomocy rozbudowanych telefonów komórkowych/komunikatorów
i na ekranach, powoli wkraczających na rynek, czytników elektronicznych książek”. W. Gogołek,
Stan i uwarunkowania…, art. cyt., s. 52–53. Jak widać, powyższa wizja sprawdza się, choć może nie
do końca – albowiem tablety, które są czymś więcej niż tylko „czytnikami elektronicznych książek”
oferują czytelnikom prasy możliwości znacznie większe niż tylko przeglądanie statycznej wersji
pisma, identycznej z wydaniem drukowanym – patrz niżej. E. Kristanova prezentuje dość szczegółowe zestawienie cech prasy elektronicznej, dostępnej w formie strony WWW oraz prasy zdigitalizowanej (przez którą rozumie wydania drukowane przeniesione do formy elektronicznej metodą
mikrofilmowania, skanowania lub fotografii cyfrowej). Narzuca się tu analogia do e-wydania, choć
zdumienie budzi fakt, że przytaczana autorka w ogóle nie rozróżniła e-wydania jako osobnej formy
istnienia prasy elektronicznej, sporządzając ową typologię. Por. E. Kristanova, Prasa tradycyjna…,
art. cyt., s. 123.
W sierpniu 2012 r. serwis Nexto został przejęty przez Ruch – polskiego giganta w zakresie kolportażu prasy. Por. A. Błaszczak, Ruch przejął sklep Nexto, „ekonomia24” z 7 sierpnia 2012 r.,
[online] http://www.ekonomia24.pl/artykul/706258,922670-Ruch-Nexto-NetPress-Digital-Bartlomiej-Roszkowski-Dariusz-Partyka-kolporter-e-wydania-e-booki.html (dostęp 16 sierpnia 2012 r.).
Por. J. Laskowska, Elektroniczne wydania…, art. cyt., s. 133–134. Zob. także: I. Hofman, Perspektywy rozwoju czytelnictwa prasy online, w: K. Stępnik, M. Rajewski (red.), Media studies. Refleksja nad
stanem obecnym, Lublin 2008, s. 235–248.
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Miejscem oferowania dostępu do prasy stają się również portale społecznościowe. Prym wiedzie tu Facebook, który oferuje już aplikacje, umożliwiające dostęp
do prasy (ponadto do serwisów muzycznych i platform wideo). Podkreślmy: nie
chodzi tu o reklamowanie gazety na Facebooku czy stworzenie jej fanpage’a, lecz
o pełnoprawny dostęp do treści poprzez specjalnie przygotowaną aplikację. Wśród
tytułów prasowych, które zdecydowały się na tę formę kolportażu swych treści, należy wymienić najpierw „The Wall Street Journal”, a następnie „The Guardian”,
wydawany na iPada „The Daily”, ponadto „The Independent”, „The Washington
Post” i inne. Nowe aplikacje zdobyły od razu szeroką popularność, jednak eksperci
nie są pewni, na ile przełoży się to na rzeczywiste, materialne zyski90.
Odrębną kwestią jest natomiast archiwizacja artykułów opublikowanych online
– wymaga ona od wydawców coraz większej objętości dysków na serwerach. I choć
nowoczesne dyski mają coraz większą pojemność, to jednak w zastraszającym tempie rośnie również ilość danych do archiwizacji, zaś obowiązki wydawców periodyków internetowych w tej kwestii nie są nadal do końca jasno sprecyzowane91.
Kolejny problem to dystrybucja wydań elektronicznych prasy i ich zliczanie.
Jest to problem niebagatelny, zważywszy że obiektywne dane o nakładzie i rozpowszechnianiu oraz czytelnictwie są atutami w rozgrywce o pozyskanie jak największej liczby reklamodawców. W Polsce funkcję kontrolną wielkości nakładów
i rozpowszechniania pełni Związek Kontroli Dystrybucji Prasy (ZKDP)92. Od
1 stycznia 2012 r. wprowadził on w zasadach kontroli zmiany, umożliwiające wydawcom prasy wykazywanie w oficjalnej sprzedaży tzw. wydań cyfrowych, czyli
e-wydań gazet (chodzi tu o elektroniczne wydania, które są wiernym odwzorowa90

91
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Por. T. Bitner, Gazety na Facebooku, „Press” 2011, nr 11, s. 60–61; J. Halliday, Facebook f8: Wall
Street Journal launches new app, „The Guardian” z 20 września 2011 r., [online] http://www.guardian.co.uk/media/pda/2011/sep/20/facebook-f8-wall-street-journal (dostęp 30 kwietnia 2012 r.).
Por. J. Myśliński, Spojrzenie historyka mediów…, art. cyt., s. 39. Temat archiwizacji zasobów Internetu obszernie omówiono w rozdziale 1.
Związek Kontroli Dystrybucji Prasy powstał w 1994 roku. Inicjatorem jego powołania, a także
pierwszym jego prezesem był Dariusz Fikus, ówczesny redaktor naczelny „Rzeczpospolitej”.
ZKDP jest organizacją typu non-profit, której głównym zadaniem jest współtworzenie etycznych
i biznesowych standardów regulujących polski rynek prasowy, m.in. poprzez dostarczanie obiektywnych i starannie zweryfikowanych informacji o nakładach i rozpowszechnianiu tytułów prasowych. Zrzesza przedstawicieli wydawców, agencji reklamowych, ogłoszeniodawców oraz innych
firm działających na rynku prasowym. ZKDP kontroluje obecnie 453 tytuły prasowe wydawane
przez członków tej organizacji. Każdy z nich co miesiąc deklaruje wysokość nakładu i rozpowszechniania tytułu prasowego zgłoszonego do kontroli. Informacje m.in. o nakładzie, wysokości
sprzedaży egzemplarzowej i prenumeraty, w tym e-wydań (dla pism płatnych), liczbie egzemplarzy
rozdanych lub rozesłanych bezpłatnie, zwrotach, geograficznej strukturze rozpowszechniania co
miesiąc publikowane są na stronie www.teleskop.org.pl. Po zakończeniu roku, audytorzy upoważnieni przez Zarząd weryfikują, w oparciu o dokumentację finansową, zadeklarowane przez wydawców dane. Por. Strony internetowe ZKDP, http://www.zkdp.pl (dostęp 4 marca 2012 r.).
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niem papierowych gazet i magazynów, ale też ich tzw. cyfrowe mutacje, czyli takie
wydania, które mają numer, datę wydania i winietę, ale mogą się różnić częściowo zawartością od wydań papierowych – do tych wydań często zaliczają się właśnie wydania tabletowe, które są np. bogatsze o multimedia). Wydań na tablety,
w przeciwieństwie do e-wydań, nie można jednak zaliczać do najbardziej istotnych
dla wydawców kategorii danych ZKDP, czyli tych pokazujących sprzedaż i tzw.
rozpowszechnianie płatne93. Regulamin kontroli ZKDP wprowadza pewne rozróżnienia i definicje, dotyczące dystrybucji. Przez wydanie rozumie „wszystkie egzemplarze kontrolowanego tytułu prasowego, opatrzone tą samą datą wydawniczą
i numerem”. Wydanie cyfrowe (które dzieli się na e-wydania i mutacje cyfrowe to
„elektroniczna wersja kontrolowanego tytułu prasowego, niezmienna przez cały
okres rozpowszechniania przewidziany dla danej częstotliwości, która zachowuje
istotne cechy wydania drukowanego, w szczególności identyfikację wydania (data
i numer wydania), format liniowy (w postaci paginacji lub innej metody przeglądania zawartości od początku do końca) i winietę”. Z kolei przez e-wydanie Regulamin rozumie „wydanie cyfrowe przynajmniej jednej z mutacji wydawniczych,
zawierające ten sam w formie i treści materiał prasowy (w szczególności materiał
redakcyjny, komunikaty, ogłoszenia i reklamy) co wydanie drukowane”, zaś przez
mutację cyfrową – wydanie cyfrowe, które nie jest e-wydaniem94.
W opinii wielu wydawców, rozwiązanie to przyniesie efekty dopiero wtedy,
gdy rynek zostanie nasycony tabletami (także tymi z niższej półki). Jednak (choć
sprzedaż e-wydań to tylko ułamek procenta sprzedaży prasy ogółem), jest to segment rosnący dość dynamicznie i w dalszej perspektywie może przyczynić się do
spadku sprzedaży wydań drukowanych95.
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Por. Wydawcy pokażą sprzedaż na tablety, „Rzeczpospolita” z 21 grudnia 2011 r., [online] http://
www.ekonomia24.pl/artykul/776351.html? (dostęp 4 marca 2012 r.). Na świecie kontrola e-wydań
przebiega na różne sposoby. Istnieją dwa modele: brytyjski i francuski. W modelu brytyjskim dane
o wydaniach cyfrowych są publikowane razem z danymi o dystrybucji wydań drukowanych, ale nie
są sumowane. We Francji edycje cyfrowe pism są zarówno raportowane, jak i wykazywane osobno.
Zdaniem A. Starewicz-Jaworskiej, warte rozważenia byłoby uwzględnianie w powyższych danych
także liczby odsłon witryn danych tytułów, jest to jednak, jak się wydaje, pogląd odosobniony –
witryny są bowiem ujmowane w odrębnych badaniach stron internetowych i nie ma wielkich trudności z zestawieniem tych danych, pochodzących z osobnych źródeł. Por. A. Starewicz-Jaworska,
Prasa cyfrowa…, art. cyt., s. 90.
Por. Regulamin kontroli nakładu i dystrybucji prasy zarejestrowanej w Związku Kontroli Dystrybucji
Prasy (tekst jednolity obowiązujący od 1 stycznia 2012 r.), s. 1–2, strony internetowe ZKDP [online]
http://www.zkdp.pl/download/regulamin_kontroli_2012.pdf (dostęp 4 marca 2012 r.). Zob. także:
T. Mielczarek, Polskie gazety w cyfrowej sieci, „Zeszyty Prasoznawcze” 2012 (LV), nr 1–2 (209–210),
s. 38.
Por. T. Bitner, Cyfrowe zyski, „Press” 2011, nr 8, s. 58.
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4.2.1.3. Artykuł prasowy a artykuł internetowy
Migracja tytułów prasowych z papieru do Internetu nie odbywa się bezboleśnie dla
samych dziennikarzy. W świecie wydań drukowanych ich rytm dnia był wyznaczany zazwyczaj przez tzw. deadline, czyli nieprzekraczalny termin wysłania kolejnego
wydania gazety do drukarni. Inaczej było w wypadku radia – tu dyżury serwisantów
trwały całą dobę. Jak zauważa B. Nierenberg: „W radiu informacje zaczynały się od
dziś, w gazetach od wczoraj”96. Przejście do Internetu, z jego interaktywnością i dynamizmem spowodowało, że deadline zaczął trwać 24 godziny na dobę, zaś nierzadko dla serwisów internetowych ambicją jest opublikowanie newsa choćby tylko kilkanaście sekund przed konkurencją. To powoduje daleko idące zmiany w samej pracy
dziennikarza. Dziennikarz internetowy powinien mieć w sobie coś z dziennikarza
prasowego, radiowego i telewizyjnego zarazem. Pod wieloma względami powinien
być możliwie samodzielny i wszechstronny. Tempo pracy dziennikarza internetowego jest dużo szybsze niż w redakcjach „tradycyjnych” mediów. Konieczność szybkiej
zmiany czołówek, maksymalnego skracania tekstów i budowania zdań prostych i
krótkich to także część „uroków” pracy dziennikarzy online97.
Godna rozważenia jest również kwestia wpływu nośnika (papier czy ekran) na
sam sposób czytania tekstów.
Jakość pisma wyświetlanego na monitorze jest zazwyczaj zdecydowanie niższa
niż pisma drukowanego. Obraz wyświetlany na monitorze, a oglądany z odległości
ok. pół metra, zwykle nie osiąga takich granicznych częstotliwości przestrzennych,
jakie może osiągać system wzrokowy człowieka. Dla typowych monitorów stosunek maksymalnej wyświetlanej częstotliwości do granicy rozdzielczości oka wynosi
jak 1 do 298. Trzeba też wziąć pod uwagę, że do wersji drukowanych i do czytania
z monitora zazwyczaj używa się innych czcionek. Do czytania na ekranie istnieją
specjalnie zaprojektowane kroje, zoptymalizowane właśnie pod kątem czytania
z ekranu. Dochodzą do tego także inne właściwości nośnika (papier jest statyczny,
świeci światłem odbitym, podczas gdy monitor emituje własne światło, a przy tym
ma określoną częstotliwość odświeżania oraz rozdzielczość)99.
Z badań prof. A. Mangen z Uniwersytetu w Stavanger (Norwegia) wynika, że
na jakość zapamiętywania czytanego tekstu ma zdecydowany wpływ to, czy tekst
jest czytany na ekranie, czy też na papierze. Duże znaczenie ma fakt ruchomości
96
97
98

99

B. Nierenberg, Deadline 24 godziny na dobę…, art. cyt., s. 100.
Por. J. Myśliński, Spojrzenie historyka mediów…, art. cyt., s. 48–49.
Por. K. Pyka, Uwarunkowania fizjologiczne i techniczne wpływające na percepcję obrazu obserwowanego na ekranie monitora, „Roczniki Geomatyki” 2005, t. 3, z. 1, [online] http://home.agh.edu.
pl/~zfiit/publikacje_pliki/Pyka_2005b.pdf (dostęp 29 maja 2012 r.).
Por. O czytaniu z monitora Internetu/ vs. papier, dyskusja na forum Goldenline.pl z dnia 8 maja
2009 r., [online] http://www.goldenline.pl/forum/914594/o-czytaniu-z-monitora-internetu-vs-papier (dostęp 29 maja 2012 r.).
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lub nieruchomości tekstu. Przy czytaniu z monitora, gdy tekst jest ruchomy (przewijany), dochodzi do odmiennego niż przy kontakcie z papierem zorientowania
przestrzennego. Niestety, nie jest ono korzystne: ruchomość czytanego tekstu prowadzić może do braku stabilizacji i dezorientacji oraz mniejszej koncentracji, a – co
za tym idzie – do gorszego zapamiętywania czytanego materiału100.
Około 79% internautów nie czyta, lecz „skanuje” tekst na stronie internetowej,
ponadto przyswajanie tekstu czytanego z monitora jest o 25% wolniejsze w porównaniu z tekstem wydrukowanym na papierze101. Ponadto czytanie w Internecie
rzadko ma charakter relaksujący – przed monitorem komputera często siada odbiorca nastawiony bardzo utylitarnie – szukający w Internecie konkretnej informacji. Do tego jego uwagę przyciąga wiele interaktywnych gier i usług. Stąd też
internauta czyta w bardzo specyficzny sposób… jest to raczej „skanowanie” tekstu
i grafiki, niż głęboka lektura. Zatem napisanie tekstu, który skłoni do dokładnego przeczytania internautę, nie jest wcale łatwe102. Potwierdzają to również wcześniej przytaczane wyniki badania Eyetrack IV. Zatem również konstrukcja tekstów
przeznaczonych do publikowania w Internecie powinna być dostosowana do zasad
usability serwisów internetowych103.
Nowe gatunki, jakie przyniosło ze sobą dziennikarstwo internetowe to m.in.
internetowa relacja na żywo, newsletter przesyłany mailem, informacje RSS, wpis
blogowy. Internet zmienił także sposób pracowania nad newsami104. Jakie są zatem różnice w pisaniu artykułu do prasy drukowanej i do Internetu?
Tytuł i lead
Na temat roli tytułu i leadu w Internecie można spotkać dwie sprzeczne opinie.
Jedna głosi, że powinny one przekazywać czytelnikowi maksymalnie dużo informacji, zawartych w tekście. Jej przeciwnicy zauważają, że takie podejście nie zachęca
zupełnie nawykłego do skanowania czytelnika do przeczytania tekstu – z poczu100
101
102
103
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Pełne wyniki badań por. A. Mangen, Hypertext fiction reading: haptics and immersion, „Journal of
Research in Reading” 2008, vol. 31, issue 4, s. 404–419.
Por. A. Starewicz-Jaworska, Prasa cyfrowa…, art. cyt., s. 88–89.
Por. L. Olszański, Dziennikarstwo internetowe, dz. cyt., s. 77–78.
Wśród głównych kryteriów użyteczności stron internetowych wymienia się: a) przyswajalność (kryterium to określa stopień skomplikowania podstawowych operacji na witrynie dla użytkownika,
który gości na niej po raz pierwszy); b) wydajność – wartość ta określa szybkość wykonywania podstawowych operacji na witrynie wykonywanych przez użytkownika, będącego jej stałym gościem;
c) zapamiętywalność – jest on związana z czasem potrzebnym na ponowne przyswojenie czynności
na witrynie przez użytkownika, który wrócił na nią po dłuższej nieobecności; d) satysfakcja – określa stopień zadowolenia klienta, który aktywnie korzysta z witryny. Por. M. Idzikowski, Wybrane
metody oceny użyteczności witryn internetowych, w: J. Goliński, K. Krauze (red.), Współczesne aspekty informacji, Warszawa 2008, s. 122.
Więcej na ten temat zob. L. Olszański, Dziennikarstwo internetowe, dz. cyt., s. 75–107.
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ciem bycia wystarczająco poinformowanym opuszcza on stronę. Na pewno jednak nie można sobie pozwalać przy tworzeniu tytułu i leadu na pretensjonalność,
nadmierną oryginalność czy językowe zabawy. Trzeba pamiętać, że na portalach
rzadko widać na głównej stronie lead – tak dzieje się tylko w wypadku najważniejszych tekstów. O wiele częściej widać sam tytuł. To sprawia, że tytuły tych samych
tekstów w wydaniu papierowym i online różnią się: na papierze jest miejsce na błyskotliwość, grę słów, proste metafory czy rymy. Typowy tytuł i nagłówek internetowy jest obrzydliwie wręcz informacyjny: suchy i nasycony treścią (choć zdarzają
się też prowokujące tytuły w stylu tabloidowym, nieraz na granicy wprowadzenia
czytelnika w błąd). Czasem tytuł jest wręcz superstreszczeniem tekstu, wydobywającym najbardziej charakterystyczne elementy informacji i pozwalającym bezbłędnie przyporządkować ją do określonego kręgu tematycznego. Zaleca się również, by tytuł zawierał jakieś słowo kluczowe, które może wzbudzać w czytelniku
pewne emocje105. Zdaniem M. Jeleśniańskiego, dobry tytuł internetowego newsa
powinien mieć następujące cechy: powinien odpowiadać na pytania „co? gdzie?
kiedy?”, być możliwie krótki, a jednocześnie streszczający treść tekstu, powinien
także zawierać możliwie dużo słów kluczowych, Ponadto, podobnie jak news,
powinien być zgodny z zasadą neutralnego punktu widzenia, a więc pozbawiony
zwrotów wartościujących. Powinien również oddawać wagę tematu, aby istotny temat wywołał reakcję czytelnika, a do tego dobry tytuł musi być konkretny, jasno
wskazujący na dany tekst106. Autor ten również jest zdania, że tytuły w dziennikarstwie internetowym odgrywają ważniejszą rolę niż w prasie. Powinny zatem być
odpowiednio skonstruowane, by same w sobie były nośnikiem informacji. Ponadto
powinny zatem zawierać słowa kluczowe dla wyszukiwarek. W efekcie tytuły przygotowywane przez dziennikarzy internetowych są zazwyczaj wyraźnie dłuższe107.
Optymalna długość
Brak ograniczeń, jakie niesie prasa papierowa powoduje, że materiały w Sieci
(przynajmniej teoretycznie) mogą być dłuższe, bardziej bogato ilustrowane oraz
ubogacone plikami multimedialnymi108. Paradoksalnie jednak, długość tekstu jest
jeszcze bardziej groźna dla tekstu w Internecie, niż w druku. Nawykły do skanowania czytelnik nie lubi długich tekstów. Przyjmuje się, że tekst internetowy powinien
być krótszy od gazetowego o ok. połowę, zaś pierwszą barierą jego długości powin105
106
107
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Por. tamże, s. 108–113.
Por. M. Jeleśniański, Dobry tytuł newsa, „e-redaktor.pl” z 12 kwietnia 2008 r., [online] http://eredaktor.pl/warsztat-dziennikarza/dobry-tytul-newsa/ (dostęp 16 lutego 2012 r.).
Por. tenże, Tytuły informacji w prasie i w serwisach internetowych, „e-redkator.pl” z 4 marca 2012 r.,
[online] http://eredaktor.pl/warsztat-dziennikarza/tytuly-informacji-w-prasie-i-w-serwisach-inter
netowych/ (dostęp 22 kwietnia 2012 r.).
Por. L. Olszański, Dziennikarstwo internetowe, dz. cyt., s. 20.
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na być dolna krawędź monitora. Jednak nawet jeśli autorowi udało się skłonić czytelnika do przewinięcia tekstu w dół (co samo w sobie może być uważane za sukces), to i tak nie jest łatwo utrzymać uwagę odbiorcy do końca (co wykazały choćby
przytaczane już badania Eyetrack IV). Z tego względu zaleca się stosowanie śródtytułów (o budowie informacyjnej, analogicznie do tytułów internetowych). Innym
sposobem jest przetykanie tekstu linkami do materiałów audiowizualnych. Akapity w tekście internetowym powinny być również krótsze niż w wersji drukowanej.
Powszechnie dziś przyjmuje się, że tekst internetowy powinien zostać podzielony
na mniejsze „kęsy” informacji – wówczas czytelnik jest w stanie „strawić” nawet
tekst o znacznej długości109. Dziennikarz internetowy powinien jednak pamiętać,
że internauta nie tyle czyta, co skanuje tekst wzrokiem110.
Odniesienie czasowe
Warto pamiętać, że teksty mogą pozostawać w internetowych archiwach bardzo
długo; zależy to m.in. od ich ważności i pojemności serwerów, jaką dysponuje wydawca. Z tego względu warto pamiętać, by każdy tekst zawierał dającą się łatwo
odnaleźć i zidentyfikować datę publikacji111. Jest to tym bardziej ważne, że w aktualizowanym na bieżąco wydaniu online mamy do czynienia nie tyle z „numerem”
gazety lub czasopisma, co właśnie z takimi wyróżnikami jak data, godzina i odwołanie do wcześniejszych informacji112.
Podsumowując, można zadać pytanie o najważniejsze różnice między dziennikarstwem internetowym i tradycyjnym dziennikarstwem prasowym. Dziennikarstwo
internetowe cechuje przede wszystkim szybkość reakcji na wydarzenia, ponadto
możliwość wprowadzenia wielokrotnych modyfikacji i uzupełnień w opublikowanym
składzie. Publikacje w Internecie mają znacznie dłuższy cykl życia niż te na papierze
(dzięki wyszukiwarkom, czytelnik może znaleźć bardzo szybko dowolny artykuł nawet
sprzed kilku czy kilkunastu lat; znalezienie go w wydaniu papierowym wymaga długich
godzin w bibliotece i wertowania starych wydań). Ponadto należy wspomnieć o różnicach w makiecie w gazecie internetowej i papierowej (Internet jest znacznie pojemniejszy). Kolejna cecha to interaktywność – możliwość komentowania artykułów przez
czytelników. Ponadto trzeba zwrócić uwagę na możliwość personalizacji – niejedno109
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Por. tamże, s. 121–125. Więcej na temat precyzyjnych zasad określania długości tekstu w Internecie zob. M. Jeleśniański, Jaka jest optymalna długość tekstu publikowanego w Internecie?, „e-redaktor.pl” z 11 lipca 2011 r., [online] http://eredaktor.pl/warsztat-dziennikarza/jaka-jest-optymalnadlugosc-tekstu-publikowanego-w-internecie/ (dostęp 16 lutego 2012 r.).
Por. Z. Bednarek, Internet w pracy dziennikarza, dziennikarz w komunikowaniu sieciowym, w:
G. Habrajska, J. Mikosz (red.), Dziennikarstwo internetowe – teoria i praktyka, Łódź 2010, s. 71.
Por. L. Olszański, Dziennikarstwo internetowe, dz. cyt., s. 126–138.
Por. J. Myśliński, Spojrzenie historyka mediów…, art. cyt., s. 39.
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krotnie czytelnik może dopasować kolejność wyświetlania informacji na portalu lub
często odwiedzanej przezeń stronie. Publikacje internetowe mają charakter hipertekstowy – są ze sobą połączone systemem linków113. Hipertekst jawi się tu jako główny
czynnik zmiany postrzegania prasy w Internecie: hiperłącza umożliwiają dzielenie się
tekstami, współpracę, wzajemne odniesienia pomiędzy tekstami różnych autorów. Są
wynalazkiem, który diametralnie zmienia sposób czytania tekstu w Internecie114.
Dalsze cechy artykułów internetowych to multimedialność i możliwość coraz
bardziej swobodnego budowania narracji z elementów tekstowych, dźwiękowych,
graficznych i animowanych. Trzeba również pamiętać o ściśle informacyjnym charakterze Internetu115 oraz o powszechności czasoprzestrzennej – czyli możliwości
zapoznania się z tekstem niezależnie od czasu i miejsca, w jakim przebywa czytelnik. Kolejną cechą publikacji internetowych jest wielostrukturalność dostępu, czyli
różne drogi dotarcia do informacji przez czytelnika (wyszukiwarki, blogi, linki podane w portalach społecznościowych etc.) 116.
Jedno jest pewne – Internet zmienia zarówno świat, jak i komunikację i same media. W jakim kierunku pójdą zmiany? Zdaniem T. Wróblewskiego, redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej”, „w przyszłości będziemy spoglądali na te ostatnie 200 lat jak
na stosunkowo krótki przerywnik w dziejach ludzkości. Na przerywnik, którym były
kostyczne modele redakcji przywiązane do miejsca i hierarchicznej struktury działów, sekretariaty o wąskiej specjalizacji i tony przewalającego się papieru. Dziennikarstwo przestanie być specjalistycznym zajęciem. Zawód uprawiać będą ludzie
rozmaitych profesji, posiadający unikalną wiedzę i mogący dzielić się nią na najróżniejszych nośnikach. Myśl nie będzie skrępowana przez drukarnie i kolporterów”117.

4.2.2. Tablety i e-czytniki szansą na przetrwanie prasy?
Przez dość długi czas określenie „prasa cyfrowa” w powszechnej świadomości było
przypisane tylko do internetowych wydań gazet i czasopism, czy to w formie dynamicznie i na bieżąco aktualizowanego serwisu WWW, czy to w formie e-wydań, będących elektroniczną wersją wydania drukowanego, które można było kupować online
analogicznie do prasy w kiosku, a następnie czytać na komputerze lub urządzeniu
przenośnym (z reguły jednak głównym nośnikiem, na którym wyświetlała się elektro113
114
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Por. Z. Bednarek, Internet w pracy dziennikarza…, art. cyt., s. 71.
Por. M.S. Weber, Newspapers and the Long-Term Implications of Hyperlinking, „Journal of Computer-Mediated Communication” 2012, vol. 17, issue 2, s. 187–201, [online] http://onlinelibrary.
wiley.com/doi/10.1111/j.1083-6101.2011.01563.x/full#ss3 (dostęp 7 lipca 2012 r.).
Por. L. Olszański, Dziennikarstwo internetowe, dz. cyt., s. 79.
Por. Z. Bednarek, Internet w pracy dziennikarza…, art. cyt., s. 71..
T. Wróblewski, Przerywnik w dziejach ludzkości, „blog.rp.pl” z 27 stycznia 2012 r., [online] http://
blog.rp.pl/wroblewski/2012/01/27/przerywnik-w-dziejach-ludzkosci/ (dostęp 28 stycznia 2012 r.).
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niczna treść, był monitor komputera). Istniały wprawdzie pewne próby zastąpienia
tradycyjnego papieru urządzeniami, które umożliwiałyby wyświetlanie zawartości
gazet i czasopism oraz książek na interaktywnym ekranie (zawartość byłaby przez
te urządzenia pobierana z serwerów wydawcy), jednak nie były one do końca udane.
Pierwszy e-papier o nazwie Gyricon stworzony został w latach 70. XX w. za
sprawą Nicka Sheridona przez firmę Xerox. Papier ten był cienki i giętki. Pozwalał na wielokrotne zapisywanie i kasowanie liter i obrazów. Składał się z dwóch
cienkich folii, pomiędzy którymi umieszczono mikroskopijne czarno-białe kulki
magnetyczne, odwracające się w zależności od zastosowanego pola elektrycznego. Co ciekawe, dyrekcja firmy Xerox nie dostrzegła potencjału, tkwiącego w tym
pomyśle i prace zostały na długi czas przerwane. Wznowiono je dopiero wówczas,
gdy swoje produkty tego typu wypuściła na rynek konkurencja118.
E-papier (lub papier elektroniczny) to właściwie rodzaj wyświetlacza, który
imituje papier tradycyjny. Nie emituje on światła, co odróżnia go od powszechnie
używanych wyświetlaczy (podobnie jak zwykły papier, świeci światłem odbitym,
dzięki czemu nie męczy wzroku). Wyświetlenie na nim tekstu nie powoduje zużycia energii, gdyż jej pobór następuje tylko w momencie zmiany strony (dlatego też
długość pracy urządzeń, w których stosowany jest e-papier mierzy się nie jednostkami czasu, lecz liczbą odsłon stron). Co ciekawe, ta energooszczędność powoduje, że jego zastosowanie powoli wykracza poza typowe elektroniczne publikacje
– próbuje się np. stosować go w wyświetlaczach telefonów komórkowych119.
Taki właśnie „papier przyszłości” testowali w 2006 r. czytelnicy belgijskiego
dziennika „De Tijd”120, próbę tę jednak rynek ocenił jako niezbyt udaną121. Kolejna
próba stworzenia elektronicznego papieru została podjęta przez firmę Plastic Logic:
ma on mieć format A4 i grubość 5 mm (ramka), a sam papier zaledwie 0,4 mm122.
E-papier znalazł swe główne zastosowanie w produkcji e-czytników – urządzeń służących do wyświetlania dokumentów elektronicznych (np. e-booków). Dla popula118
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Por. Technologia e-papieru, „Elibre.pl – portal o e-publikacjach i technologii e-papieru” (brak daty
opubl.), [online] http://www.elibre.pl/artykuly/technologia-e-papieru/ (dostęp 15 marca 2012 r.).
Por. A. Pulikowski, Przyszłość książek i bibliotek w świetle wyników badań nad elektronicznym papierem, w: K. Migoń, M. Skalska-Zlat (red.), Uniwersum piśmiennictwa wobec komunikacji elektronicznej, Wrocław 2009, s. 361.
Zob. R. Zygmunt, Papier przyszłości, „Press” 2006, nr 4, s. 54–56. Więcej na temat historii e-papieru i róznych technicznych szczegółów zob. M. Piechocki, Czy koniec…, art. cyt., s. 203–207.
Zob. P. O’Mahony, Electronic newpaper could revolutionise media, „The Local” z 9 października
2006 r. [online] http://www.thelocal.se/5452/20061109/ (dostęp 16 stycznia 2012 r.).
Por. K. Greene, Plastic Logic’s Touch-Screen E-ReaderPlastic, „Technology Review” z 27 maja 2009 r.,
[online] http://www.technologyreview.com/computing/22705/ (dostęp 16 stycznia 2012 r.); Logic color e-paper headed for 2012 volume production, „Slashgear.com” z 12 maja 2010 r. [online] http://www.
slashgear.com/plastic-logic-color-e-paper-headed-for-2012-volume-production-1285368/ (dostęp
16 stycznia 2012 r.).
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ryzacji tych urządzeń mocno przyczyniło się wprowadzenie do sprzedaży w listopadzie 2007 r. przez największą na świecie księgarnię internetową Amazon urządzenia
o nazwie Kindle, którego popularność przerosła wszelkie oczekiwania123.
Obecnie produkowane e-czytniki najczęściej wykorzystują e-papier oparty na
technologii E Ink Vizplex, opracowanej przez firmę E Ink Corporation124. Arkusz
takiego papieru składa się z ogromnej ilości mikrokapsułek o średnicy porównywalnej ze średnicą ludzkiego włosa. Każda mikrokapsułka zawiera dodatnio naładowane cząstki białe i ujemnie naładowane cząstki czarne, zanurzone w przezroczystym płynie. W zależności od ładunku zastosowanego pola elektromagnetycznego,
w kapsułkach przesuwają się do góry cząstki białe lub czarne, tworząc na ekranie
obraz. Całość zamknięta jest w formie elastycznego arkusza. Co ciekawe, cząstki
pozostają na swych miejscach nawet w wypadku poruszania e-papierem lub gdy
pole elektromagnetyczne przestaje oddziaływać125.
Jak na razie ogromna większość czytników, opartych na technologii e-papieru
jest czarno-biała. Nieliczne próby wypuszczenia na rynek czytników z kolorowym
wyświetlaczem nie zostały przyjęte przez użytkowników zbyt ciepło ze względu
na wytykane niedoskonałości techniczne126. Pewnym problemem, z którym spo123
124

125
126

Por. A. Pulikowski, Przyszłość książek…, art. cyt., s. 361. Więcej na temat Kindle’a i innych urządzeń tego typu – patrz niżej.
Por. tamże. Pierwsze próby z technologią e-papieru założyciel E Ink Co., Joseph Jacobson podjął
w latach 90. XX w. Wytworzony przez niego e-papier działał „na podobnej zasadzie co wyświetlacze elektroforetyczne. Elektroforeza to technika stosowana w chemii i w biologii polegająca
na rozdzieleniu mieszaniny związków chemicznych na jednorodne frakcje. W tym celu mieszaninę umieszcza się w polu elektrycznym, w którym te same cząsteczki wędrują w jedną stronę.
W zależności od siły użytego pola, cząsteczki rozdzielają się na grupy. E-papier Jacobsona składał
się z mikrokapsułek o średnicy 40 mikrometrów każda, wypełnionych elektrycznie naładowanymi drobinami o białej barwie, które były zanurzone w kolorowym oleju. Całość zamknięta była
w cienkiej giętkiej folii. Na początku, kapsułki unoszą się na powierzchni oleju i zakrywają go całkowicie, jednak gdy od spodu zostanie przyłożone pole elektryczne, to przyciąga kapsułki do siebie
odkrywając olej. Umiejscowienie w odpowiednich miejscach słabego pola elektrycznego powoduje
że można za pomocą tych mikrokapsułek i oleju tworzyć obrazy lub wyświetlać litery. Wielką wadą
tego rozwiązania była nietrwałość zapisu. Kapsułki przemieszczały się w momencie poruszenia
e-papieru, a gdy zabrakło źródła pola elektrycznego, wracały z powrotem na górę”. Technologia
e-papieru, art. cyt. Więcej na temat rozmaitych prób stworzenia i propozycji rozwiązań w kwestii
e-papieru zob. M. Polarczyk, R. Tomaszewska, Drukowane i elektroniczne. Synergia czy wykluczenie,
w: R. Gaziński (red.), Dokąd zmierzamy? Książka i jej czytelnik, Szczecin 2008, s. 323–325.
Por. Technology, strony internetowe firmy E Ink (brak daty opubl.), [online] http://www.eink.com/
technology.html (dostęp 15 marca 2012 r.).
Zdaniem A. Pulikowskiego pierwszym e-czytnikiem z kolorowym wyświetlaczem, jaki pojawił się
na rynku (2008 r.) był FLEPia firmy Fujitsu. Por. A. Pulikowski, Przyszłość książki…, art. cyt.,
s. 362. W marcu 2012 na rynku polskim pojawił się czytnik JetBook Color firmy Ectaco, z kolorowym wyświetlaczem używającym e-papieru opartego na technologii Triton. Zebrał on jednak
krytyczne recenzje. Por. R. Drózd, JetBook Color – pierwszy na świecie kolorowy czytnik… no,
prawie kolorowy, „Świat Czytników” z 12 marca 2012 r., [online] http://swiatczytnikow.pl/jetbo-
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tykają się użytkownicy e-czytników jest także wielość formatów plików, w jakich
udostępniane są e-publikacje (tak na płaszczyźnie sprzętowej, jak i software’owej),
ten problem jest jednak rozwiązywany przez stosowanie różnego rodzaju software’owych konwerterów127. Ponadto, jak zauważa J.B. Thompson, technologia musi
być zawsze rozpatrywana w społecznym kontekście jej użytkowania. Ostatecznie
to rynek i użytkownicy zdecydują, czego chcą i wybiorą rozwiązania, które uznają
za najlepsze; prawdopodobnie z czasem na rynku pozostaną 2–3 podstawowe formaty e-publikacji128.
Zwolennicy e-papieru podkreślają jego liczne zalety: wyświetlacze wykorzystujące tę technologię świecą światłem odbitym, a zatem można używać ich w pełnym
słońcu. Nie męczą wzroku, a tekst jest czytelny pod dowolnym kątem. E-czytniki
są lekkie, energooszczędne i pojemne. Umożliwiają także powiększanie tekstu,
otwieranie dokumentu w miejscu ostatniego czytania, tworzenie zakładek, wyszukiwanie w tekście, robienie notatek do czytanego tekstu129. Kolejny plus to łatwość
dostępu do tekstu, możliwość szybkiego i relatywnie taniego pobierania zawartości
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ok-color-pierwszy-na-swiecie-kolorowy-czytnik-no-prawie-kolorowy/ (dostęp 15 marca 2012 r.).
Firma E Ink Co. Zapowiada dalsze prace nad doskonaleniem technologii Triton; według pogłosek
następna generacja kolorowego e-papieru w tej technologii spodziewana jest w czwartym kwartale
2012 r. Por. E Ink – not ramping Triton displays, expects next-gen flexible and color e-paper products
in 2012, „E-Ink-Info.com” z 23 lutego 2012 r., [online] http://www.e-ink-info.com/e-ink-not-ramping-triton-displays-expects-next-gen-flexible-and-color-e-paper-products-2012 (dostęp 15 marca
2012 r.).
Por. J. Laskowska, Elektroniczne wydania…, art. cyt., s. 135. Anglojęzyczna Wikipedia wymienia
prawie 30 formatów rozszerzeń plików e-publikacji, począwszy od standardowych i świetnie znanych typów rozszerzeń jak *.txt, *.pdf czy *.html, aż po bardzo egzotyczne. Wydaje się, że w chwili
obecnej dominację zdobyły dwa podstawowe standardy: *.epub oraz *.mobi. Standardowy format
używany przez Amazon Kindle, *.azw, jest niemal całkowicie kompatybilny z *.mobi. Zasadniczo,
choć Amazon i Apple używają w swych publikacjach własnych, niestandardowych rozszerzeń, to
jednak ich urządzenia obsługują niektóre inne popularne formaty, zwłaszcza .epub. Jednak formaty *.epub i *mobi wydają się dominować rynek, stąd też wystarczająca dla większości użytkowników może być wiedza na temat sposobów ewentualnej konwersji między tymi dwoma formatami
plików. Więcej zob.: D.H. Rothman, Razing The Tower Of e-Babel, „Publishers Weekly” z 25 sierpnia 2006 r., [online] http://new.publishersweekly.com/pw/by-topic/columns-and-blogs/soapbox/
article/8355-razing-the-tower-of-e-babel-.html (dostęp 15 marca 2012 r.); R. Drózd, Konwersja
książek na Kindle: (1) Podstawy, „Świat Czytników” z 9 maja 2011 r., [online] http://swiatczytnikow.
pl/konwersja-ksiazek-na-kindle-1-podstawy/ (dostęp 15 marca 2012 r.), Comparison of e-book formats, „Wikipedia” (aktualizacja 12 marca 2012 r.), [online] http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_e-book_formats (dostęp 15 marca 2012 r.); Fawad, Convert EPUB eBooks to MOBI Format
For Use With Kindle Fire, „Addictivetips” z 13 grudnia 2011 r., [online] http://www.addictivetips.
com/windows-tips/convert-epub-ebooks-mobi-format-kindle-fire/ (dostęp 15 marca 2012 r.).
Por. J.B. Thompson, Books in the Digital Age. The Transformation of Academic and Higher Education Publishing in Britain and the United States, Cambridge–Maldren 2005, s. 317–318.
Por. A. Pulikowski, Przyszłość książki, art. cyt., s. 362–363; Czytniki ebooków i e-papier – co to jest?,
„Świat Czytników” z 5 czerwca 2011 r., [online] http://swiatczytnikow.pl/o-co-chodzi/czytniki-ebookow-i-e-papier-co-to-jest/ (dostęp 15 marca 2012 r.).
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z e-sklepów, możliwości udostępniania i przechowywania treści, jeśli idzie o ich objętość merytoryczną (zawartość ogromnej liczby książek drukowanych jest w stanie
zmieścić się w pamięci e-czytnika) oraz możliwość ubogacania tekstu multimediami130. Na pewno pozytywnym efektem wprowadzania e-czytników jest wzrost
czytelnictwa książek (jeśli idzie o e-prasę, jest ona czytana raczej na tabletach)131.
Są jednak i minusy: podatność na awarie i uszkodzenia, konieczność ładowania,
niemożność czytania po ciemku132. Z kolei psychologowie ostrzegają, że czytanie
na ekranie komputera, tabletu czy e-czytnika wpływa na sieć połączeń neuronowych w naszym mózgu, pozbawiając nas umiejętności głębszej refleksji. Powodem
tego ma być nadmiar bodźców, z którymi jednocześnie będzie musiał sobie radzić
nasz mózg podczas korzystania z elektronicznych nośników tekstu133.
Dla rynku e-czytników rewolucją było pojawienie się w 2007 r. Kindle’a firmy
Amazon. Istotna w nim była przede wszystkim transmisja danych i bezprzewodowe połączenie z e-księgarnią Amazona, oferującą setki tysięcy e-booków134.
Jak już wspomniano, nie należy mylić e-czytnika z tabletem. Choć oba te urządzenia proponują niektóre podobne funkcje, to jednak trzeba pamiętać, że e-czytniki, wykorzystujące technologię e-papieru w inny sposób wyświetlają tekst (wykorzystują światło odbite, podczas gdy tablet wyposażony jest w ekran emitujący
światło, podobnie jak ekran monitora). Niewątpliwie e-czytniki są również mniej
multimedialne niż tablety – oferują użytkownikom mniej aplikacji, są także częściej wykorzystywane do lektury książek niż prasy (co wynika z monochromatycznego ekranu – dla czytelników prasy kolor będzie miał większe znaczenie niż dla
czytelnika książki, która i tak w przeważającej większości przypadków jest czarno-białym tekstem)135. Jednak dla wielu użytkowników funkcjonalności, oferowane
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Por. J.B. Thompson, Books in the Digital Age…, dz. cyt., s. 319–320. Podobnie zob. W. Miller, Introduction: Moving into the World of E-books, w: W. Miller, R.M. Pellen (red.), Adapting to E-books,
London–New York 2009, s. 1.
Por. M. Lemańska, Książki wracają na e-czytnikach, „Rzeczpospolita” z 18 marca 2012 r., [online] http://www.ekonomia24.pl/artykul/706258,838126-E-czytniki-napedzaja-czytelnictwo.html
(dostęp 22 marca 2012 r.).
Por. A. Pulikowski, Przyszłość książki, art. cyt., s. 363.
Por. P. Cieśliński, Czy e-booki zmienią nam mózgi?, „Wyborcza.pl” z 14 marca 2012 r., [online]
http://wyborcza.pl/1,75476,11333409,Czy_e_booki_zmienia_nam_mozgi_.html?utm_source=HP&utm_medium=AutopromoHP&utm_content=cukierek1&utm_campaign=wyborcza (dostęp
22 marca 2012 r.).
Por. T. Goban-Klas, iPad, czyli dokąd prowadzą nas najnowsze media? Gizmo czy nasz drugi mózg?,
w: tenże, Wartki nurt mediów. Ku nowym formom społecznego życia informacji, Kraków 2011, s. 540.
Por. P. Kwiatkowski, E-czytniki i e-booki. Wszystko co musisz o nich wiedzieć, „Komputer Świat”
z 29 listopada 2011 r., [online] http://www.komputerswiat.pl/jak-to-dziala/2011/11/e-czytniki-i-ebooki-wszystko-co-musisz-o-nich-wiedziec.aspx (dostęp 16 kwietnia 2012 r.).
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przez e-czytnik w zupełności wystarczają – natomiast tablet jest obecnie jeszcze
traktowany raczej jako gadżet, zabawka, niż poważne narzędzie pracy136.
Zdaniem autorów raportu „America at the Digital Turning Point”, komputer
typu PC odchodzi do przeszłości. Przyszłość należy do tabletów, które bardziej
angażują swych użytkowników, są mobilne, umożliwiają nieograniczony dostęp
do multimediów137. To właśnie tablety charakteryzują się największą dynamiką
przyrostu sprzedaży wśród urządzeń elektronicznych (choć w zestawieniach liczbowych są dopiero na 4. miejscu)138. Doniesienia sprzedażowe z jesieni 2012 r.
mówią też o spadku sprzedaży e-czytników, kosztem wzrostu sprzedaży tabletów,
a nawet o kanibalizacji tego rynku przez tablety139. Nie oznacza to jednak kapitulacji producentów e-czytników, czego dowodem może być choćby kolejna ofensywa Amazona, który na początku września 2012 r. zaprezentował kolejny model
Kindle’a – Paperwhite, oferujący poprawioną o 25% wyświetlacza i jego oświetlenie, umożliwiające czytanie także w nocy140.
Pierwowzorem tabletu był GridPad, skonstruowany w 1989 r. przez Jeffa Hawkinsa. Jednak jego obsługa była skomplikowana, a czas pracy na akumulatorach
– krótki. Dał on jednak początek tzw. palmtopom. Dopiero wprowadzenie pojemnościowych ekranów dotykowych pozwoliło na skonstruowanie zupełnie nowych
urządzeń, zwanych tabletami141, w których, zdaniem Marka Robaka, „udało się
umiejętnie połączyć najlepsze cechy kilku innych urządzeń, takich jak telefon, laptop i telewizor. Jeśli uświadomimy sobie, że każdy z wymienionych przedmiotów
jeszcze niedawno należał do zupełnie innych sektorów gospodarki, dochodzimy
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Por. P. Kafka, What Are You Doing With Your iPad? Playing Around, Buying Apps, Watching Netflix,
„All Things D” z 21 września 2011 r., [online] http://allthingsd.com/20110921/what-are-you-doingwith-your-ipad-playing-around-buying-apps-watching-netflix/ (dostęp 16 kwietnia 2012 r.).
Por. USC Annenberg School. Center for the Digital Future, Special Report: America at the Digital
Turning Point, Los Angeles 2012, s. 20, [online] http://www.digitalcenter.org/pdf/CDF_10_year_
digital_turning_point.pdf (dostęp 24 marca 2012 r.).
Wynika to z corocznego badania konsumenckiego prowadzonego przez Consumer Electronics
Association (CEA). Wyniki badania świadczą, że w 2012 r. najchętniej kupowanym urządzeniem
elektronicznym będą smartfony – chęć ich kupna zadeklarowało 46% respondentów. Na drugim
miejscu znalazły się telewizory plazmowe (32%), a trzecim odtwarzacze Blu-ray (26%), na czwartym tablety (22%) a na piątym czytniki e-booków (19%). Por. M. Jaślan, Smartfony i tablety zdominują rynek elektroniki użytkowej, „Rzeczpospolita” z 10 kwietnia 2012 r., [online] http://www.rp.pl/
artykul/857692.html (dostęp 26 kwietnia 2012 r.).
Por. Tablety z dziesięciokrotnie wyższą sprzedażą niż e-czytniki, „Rzeczpospolita” z 4 września
2012 r., [online] http://www.ekonomia24.pl/artykul/706184,930318-Rosnie-sprzedaz-tabletow-spada--e-czytnikow.html (dostęp 13 września 2012 r.).
Por. A. Stanisławska, Rynkowy przewrót Amazonu, „Rzeczpospolita” z 6 września 2012 r., [online]
http://www.ekonomia24.pl/artykul/706160,931099-Nowosci-Amazonu--dwa-tablety-i-e-czytnikKindle.html (dostęp 13 września 2012 r.).
Por. T. Goban-Klas, Nowe wino w nowym bukłaku – gazeta na iPada?, w: tenże, Wartki nurt mediów.
Ku nowym formom społecznego życia informacji, Kraków 2011, s. 133.
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do tego, co jest kluczową cechą tabletu – jest to medium konwergentne w tym
znaczeniu, że wprowadza nową jakość do komunikacji poprzez to, że łączy kilka
różnych typów komunikacji w obrębie jednej platformy”142. Autor ten stawia odważną tezę, że tablet nie jest jedynie nośnikiem różnych mediów, ale że można
go uznać za odrębne, specyficzne medium z własnym językiem przekazu, zaś jego
najważniejsze cechy to: pełnoekranowe multimedia, mobilność i sieciowość143.
Prawdziwą rewolucją na rynku tabletów (podobną do tej, jaką wywołało pojawienie się Kindle’a wśród e-czytników) okrzyknięto mającą miejsce 27 stycznia
2010 r. premierę iPada firmy Apple. Było to urządzenie niezwykle oczekiwane
i jeszcze przed swym pojawieniem się budzące wielkie nadzieje. Został on zbudowany na bazie rozwiązań technicznych znanych z telefonu iPhone144. Z przecieków
wynikało, że zostało zaprojektowane z myślą o „starych mediach” – książkach, gazetach i magazynach. Pojawiło się nawet określenie „iPod dla tekstu”145. I choć tablety istniały na rynku już wcześniej, to jednak właśnie iPad okazał się przełomem.
Płonne okazały się obawy, iż producentowi nie uda się „przekonać konsumentów do zapłacenia za jeszcze jeden podłączony (bezprzewodowo) do Internetu ekran,
obok telewizora, komputera i inteligentnego telefonu komórkowego”146. Wręcz
przeciwnie, tablet Apple’a był na dobrej drodze, by stać się produktem, którym zainteresowanie wśród konsumentów rosło najszybciej w historii147. Decydujące było
chyba wsparcie całej platformy sprzętowej Apple, możliwość integracji z innymi
urządzeniami tej formy oraz AppStore – sklep z aplikacjami148. Szacuje się, że tylko
w dniu rynkowego debiutu iPada, Amerykanie kupili 300 tys. egzemplarzy tego
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M. Robak, Tablet jako medium, w: A. Adamski, A. Gralczyk, K. Kwasik, M. Laskowska (red.),
Media audiowizualne i cyfrowe wobec wyzwań współczesnego społeczeństwa, Warszawa 2012, s. 215.
Por. tamże, s. 100–101.
Por. Apple zdobywa serca internautów, „Rzeczpospolita” z 3 kwietnia 2010 r., [online] http://www.
rp.pl/artykul/456663.html (dostęp 30 kwietnia 2012 r.).
Por. V. Makarenko, Nadchodzi tablet Apple’a, „Wyborcza.biz” z 25 stycznia 2010 r., [online] http://
wyborcza.biz/biznes/1,101562,7485334,Nadchodzi_tablet_Apple_a.html (dostęp 30 kwietnia
2012 r.). Prezentując pierwszego iPada w styczniu 2010 roku, Steve Jobs wyjaśnił zamiary projektantów Apple’a, wymieniając siedem zastosowań tabletów: www, poczta, zdjęcia, wideo, muzyka,
gry, e-booki. Wyjaśnił też, że zgodnie z założeniami twórców, tablet miał być urządzeniem, które
wypełni lukę między smartfonem a laptopem, wypełniając niektóre funkcje tych urządzeń. Por.
M. Robak, Tablet jako medium, art. cyt., s. 222–223.
iPad – nowe dzieło spod znaku jabłka, „Rzeczpospolita” z 27 stycznia 2012 r., [online] http://www.
rp.pl/artykul/425784.html (dostęp 30 kwietnia 2012 r.).
Por. M. Saylor, The Mobile Wave…, dz. cyt., s. 34.
Por. P. Kościelniak, iPad, większy brat iPhone’a, „Rzeczpospolita” z 28 stycznia 2010 r., [online]
http://www.rp.pl/artykul/425870.html (dostęp 30 kwietnia 2012 r.).
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urządzenia149. Sukcesu urządzenia nie zmieniły nawet liczne skargi na działanie
pierwszych iPadów (głównie na kłopoty z połączeniem Wi-Fi)150.
iPad w swej pierwszej wersji 242,8×189,7×13,4 mm, rozdzielczość ekranu
1024×768 pikseli. Ekran Multi Touch miał przekątną 9,7 cala i był podświetlany diodami LED, dotykowy, pokryty warstwą odporną na zarysowanie. Istniał w dwóch
odmianach. Jedna wyposażona była wyłącznie w łączność bezprzewodową Wi-Fi,
druga oferowała także moduł łączności 3G (GSM trzeciej generacji). Urządzenie
pracowało na systemie operacyjnym iOS 4.3151. Dlaczego czas przeszły w opisie?
Dlatego, że firma Apple nie spoczęła na laurach i w ciągu dwóch lat zademonstrowała dwie kolejne wersje iPada, każdą znacznie bogatszą i lepiej wyposażoną. iPad
2 zaprezentowany został 2 marca 2011 r. i oprócz ulepszeń wewnętrznych ma wbudowaną kamerę oraz jest znacznie cieńszy od poprzednika: jego grubość wynosi tylko 8,8 mm152. Na tym jednak nie koniec: 7 marca 2012 r. zaprezentowany został
iPad 3153. Choć nieco grubszy od poprzednika (9,4 mm), to jednak zyskał ogromne uznanie. Został wyposażony w wyświetlacz Retina, znany z iPhone’a, oferujący
rozdzielczość 2048 na 1536 pikseli przy 264 pikselach na cal (ppi) – to więcej, niż
telewizory HD. Jego jądrem jest zaprojektowany na zamówienie układ dwurdzeniowy SoC (system jednoukładowy) Apple A5X z czterordzeniowym procesorem
graficznym. Nadal istnieje w dwóch wersjach: tylko Wi-Fi i Bluetooth oraz Wi-Fi,
Bluetooth i GSM (w USA i w Kanadzie 4G, w pozostałych krajach – 3G)154.
149
150
151
152

153

154

Por. A. Małek, Zaaplikować iPada, „Press” 2010, nr 5, s. 42.
Por. Wytęskniony i nie działa, „Rzeczpospolita” z 6 kwietnia 2010 r., [online] http://www.rp.pl/artykul/457559.html (dostęp 30 kwietnia 2012 r.).
Por. iPad, „Wikipedia.pl” (aktualizacja 13 kwietnia 2012 r.), [online] http://pl.wikipedia.org/wiki/
IPad (dostęp 30 kwietnia 2012 r.).
Por. P. Gontarczyk, Apple iPad 2 już oficjalnie!, „PCLab” z 2 marca 2011 r., [online] http://pclab.
pl/news45054.html (dostęp 30 kwietnia 2012 r.). Więcej o różnicach między iPadem i iPadem 2
zob. J.A. Urbanowicz, iPad 2 – o co hałas, o co szum, „Gazeta.pl” z 2 marca 2011 r., [online]
http://technologie.gazeta.pl/internet/1,104530,9192483,iPad_2___o_co_halas__o_co_szum.html
(dostęp 30 kwietnia 2012 r.); M. Chmielewski, iPad kontra iPad 2 – którego warto wybrać?, „Chip.
pl” z 3 marca 2011 r., [online] http://www.chip.pl/news/sprzet/tablety/2011/03/ipad-kontra-ipad-2-ktorego-warto-wybrac (dostęp 30 kwietnia 2012 r.).
W zasadzie firma Apple nie numerowała trzeciej wersji iPada, reklamując go po prostu jako „nowego iPada”, jednak robocze określenie „iPad 3” powszechnie się przyjęło, pozwala bowiem łatwo
odróżnić kolejne wersje urządzenia. Por. T. Duda, iPad 3 – test, cena i opinie, „Benchmark.pl”
z 29 marca 2012 r., [online] http://www.benchmark.pl/testy_i_recenzje/iPad_3_-_test,_cena_i_opinie-4476.html (dostęp 30 kwietnia 2012 r.).
Szczegółowa specyfikacja dostępna na stronie http://www.apple.com/pl/ipad/specs/. Zob. także: Porównaj modele iPada, strony internetowe Apple (brak daty opubl.), [online] http://www.apple.com/
pl/ipad/compare/ (dostęp 30 kwietnia 2012 r.); T. Duda, iPad 3…, art. cyt.; Nowy iPad 3 już 23 marca w Polsce. LTE, Retina, rozpoznawanie mowy i nie tylko, „iPad News” z 7 marca 2012 r., [online]
http://ipadnews.pl/2012/03/07/nowy-ipad-3-juz-23-marca-w-polsce-lte-retina-rozpoznawanie-mowyi-nie-tylko/#more-2034 (dostęp 30 kwietnia 2012 r.); Apple prezentuje nowego iPada. Po prostu…

4.2. Prasa: śmierć czy nowe życie? Wielka wędrówka z papieru na ekran

241

Jednak konkurencja Apple’a nie zamierzała patrzeć z założonymi rękami na
sukces firmy z Cupertino. Choć czasem można spotkać się ze stwierdzeniami, że
Apple przez iPada „kanibalizuje komputery”, to jednak na rynku widać rosnącą
liczbę sprzedaży tabletów z systemem Android, wśród których prym wiedzie firma
Samsung ze swym produktem Galaxy Tab 10.1155 oraz Amazon z tabletem Kindle
Fire156. Oprócz tego na rynku istnieją m.in. Asus Eee Pad Transformer Prime czy
też Nook Tablet marki Barnes & Noble i inne. Rosnący rynek tabletów nie uszedł
także uwagi Google’a, którego propozycją jest tablet Nexus (obecnie najnowszym
modelem jest Nexus 7), produkowany przez firmę Asus i dedykowany dla usługi
Google Play. Jest to urządzenie znacznie mniejsze i tańsze od proponowanych
przez Apple, co oznacza zupełnie inną wizję tabletu157.
W czwartym kwartale 2011 roku tablety z Androidem mogły pochwalić się
udziałem w rynku na poziomie 39%. Udział iPada z kolei spadł do 57,6% (rok
wcześniej tablet Apple’a miał udział w wysokości 68,2%)158. Kolejne miesiące przyniosły jednak odwrócenie tej tendencji: udział w rynku tabletu Kindle Fire w ostat-
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156
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Nowego iPada!, „Tablety.pl” z 7 marca 2012 r., [online] http://www.tablety.pl/apple_ios/ipad/appleprezentuje-nowego-ipada-po-prostu-nowego-ipada/ (dostęp 30 kwietnia 2012 r.).
Urządzenie Samsunga jest znacznie lżejsze od iPada, ma ekran dotykowy o przekątnej 10,1 cala
i rozdzielczości 1280x800 pikseli, dwurdzeniowy procesor 1 GHz ARM Cortex, aparat fotograficzny 8 MPix i przednią kamerę 2 MPix. Oferuje możliwość transmisji danych przez Bluetooth, WiFi
i łącze USB. Aplikacje dostępne są w sklepie internetowym Android Market. Więcej zob. Samsung
prezentuje nowy dwurdzeniowy Galaxy Tab 10.1, „Biuro Prasowe Samsung Electronics Polska Sp.
z o.o.” z 13 lutego 2011 r., [online] http://samsungmedia.pl/pr/178778/samsung-prezentuje-nowy-dwurdzeniowy-galaxy-tab-10-1 (dostęp 30 kwietnia 2012 r.).
Jeszcze w 2010 r. Amazon zaprzeczał, jakoby zamierzał przygotować udoskonaloną wersję Kindle’a,
która mogłaby konkurować z iPadem. Por. P. Kościelniak, Wojna na czytniki e-książek, „Rzeczpospolita” z 31 lipca 2010 r., [online] http://www.rp.pl/artykul/516044.html (dostęp 30 kwietnia
2012 r.). Premiera miała miejsce 28 września 2011 r., w sprzedaży jest dostępny od 15 listopada
2011 r. (choć producent zdecydował się rozpocząć realizację zamówień już dzień wcześniej). Tablet odniósł sukces, choć ma ekran o przekątnej 7 cali (znacznie mniejszej niż iPad) i nie oferuje
oszałamiającej konfiguracji sprzętowej (nie ma aparatu fotograficznego ani łączności 3G). Jednak
klientów przyciąga niska cena (199 dolarów) oraz potężny argument w postaci sklepu amazon.
com. Por. R. Szpunar, Amazon zwiększa produkcję tabletu Kindle Fire, „PC World” z 27 października 2011 r., [online] http://www.pcworld.pl/news/376598/Amazon.zwieksza.produkcje.tabletu.
Kindle.Fire.html (dostęp 30 kwietnia 2012 r.); K. Bąkowski, Amazon Kindle Fire – tablet, który
zmienia wszystko, „Mobile Marketing” z 29 września 2011 r., [online] http://mobilemarketing.pl/
amazon-kindle-fire-tablet-ktory-zmienia-wszystko/ (dostęp 30 kwietnia 2012 r.).
Por. S. Kruk, Google I/O 2012: Google Nexus 7 już oficjalnie, „Chip.pl” z 20 czerwca 2012 r., [online] http://www.chip.pl/news/sprzet/tablety/2012/06/google-i-o-2012-google-nexus-7-juz-oficjalnie
(dostęp 7 lipca 2012 r.); P. Ha, Google Nexus 7 Review: When Hardware And Software (Mostly)
Become One, blog „Techcrunch.com” z 2 lipca 2012 r., [online] http://techcrunch.com/2012/07/02/
google-nexus-7-review/ (dostęp 7 lipca 2012 r.).
iPad jednak spada, Android ma już niemal 40% rynku tabletów, „Tablety.pl” z 26 stycznia 2012 r.,
[online] http://www.tablety.pl/apple_ios/ipad/ipad-jednak-spada-android-ma-juz-niemal-40-rynkutabletow/ (dostęp 30 kwietnia 2012 r.). Zob. także: M. Kubowicz, Kindle Fire okazał się godnym
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nich trzech miesiącach 2011 roku wynosił 17%, ale w pierwszym kwartale 2012 r.
– już tylko 4%. Natomiast iPad umocnił swą pozycję: z 57% pod koniec 2011 r.
do 68% w pierwszych miesiącach 2012 r. Na drugie miejsce powrócił Samsung159.
Walka jest zażarta, ale wydaje się, że rynek robi się coraz bardziej pojemny.
Według szacunkowych danych, w 2015 r. producenci tabletów wprowadzą na rynek ponad 287 mln tych urządzeń. W 2011 r. sprzedali ich 64,7 mln (prawie czterokrotnie więcej, niż rok wcześniej). Według prognoz firmy Gartner, w 2012 r.
sprzedanych zostanie prawie dwa razy więcej (ok. 119 mln) tabletów. Firma ta
przewiduje również, że w 2013 roku sprzedanych zostanie 182,5 miliona, a w roku
2016 – 369,3 miliona tabletów. W chwili obecnej na rynku dominuje iPad firmy
Apple, za nim plasują się Kindle Fire i Galaxy Samsung160. Jednak w wielu krajach obecnie rynki zalewane są tanimi tabletami produkcji chińskiej (i częściowo
indyjskiej161), które w wielu wypadkach są opatrywane własną marką przez lokalnych dystrybutorów. Taka sytuacja ma miejsce ostatnio w Polsce, gdzie tani tablet
można kupić nawet w supermarketach za mniej niż 500 zł (choć, oczywiście, są

159

160

161

przeciwnikiem iPada, „MyApple.com” z 3 stycznia 2012 r., [online] http://myapple.pl/content/2581kindle-fire-okazal-sie-godnym-przeciwnikiem-ipada.html (dostęp 30 kwietnia 2012 r.).
Por. Kindle spada, iPad rośnie, „Rzeczpospolita” z 5 maja 2012 r., [online] http://www.ekonomia24.
pl/artykul/706160,870546-Spada-sprzedaz-Kindle-a-Fire.html (dostęp 5 maja 2012 r.). Warto też odnotować, że walka między koncernami nie toczy się li tylko w laboratoriach, ale często także na salach
sądowych. Pod koniec sierpnia 2012 r. sąd w Kalifornii orzekł, że Samsung ma zapłacić Apple’owi
ogromne odszkodowanie w wysokości 1,051 mld dolarów za naruszenie praw patentowych (chodzi
tu o innowacyjną technologię Apple’a wykorzystaną przy tworzeniu iPhone’a i iPada). Wcześniej
sąd w Seulu orzekł, że koncerny Apple i Samsung podkradały sobie nawzajem opatentowane rozwiązania, stosowane w smartfonach i tabletach (trochę trudno oprzeć się tu wrażeniu, że na sentencję orzeczenia ma wpływ to, jaki sąd je wydaje: amerykański czy koreański – przyp. A.A.). Kilka dni
później Samsung przegrał sprawę, którą wniósł przeciw Apple’owi przed amerykańską komisję ds.
handlu międzynarodowego (U.S. International Trade Commission – ITC). Por. Samsung zapłaci Apple’owi gigantyczne odszkodowanie, „Rzeczpospolita” z 25 sierpnia 2012 r., [online] http://www.ekonomia24.pl/artykul/706160,927622-USA-Samsung-ma-zaplacic-Apple-owi-ponad-1-mld-dol-.html
(dostęp 13 września 2012 r.); S. Decker, Apple Wins Patent Ruling Against Samsung at Trade Agency, „Bloomberg.com” z 14 września 2012 r., [online] http://www.bloomberg.com/news/2012-09-14/
apple-wins-ruling-in-case-brought-by-samsung-at-trade-agency.html (dostęp 18 września 2012 r.).
Por. M. Lemańska, Tablety zaleją świat, „Rzeczpospolita” z 16 stycznia 2012 r., [online] http://www.
ekonomia24.pl/artykul/706258,792772-Smiale-prognozy-rozwoju-dla-rynku-tabletow.html (dostęp
4 marca 2012 r.); W 2012 r. sprzedanych zostanie prawie 119 milionów tabletów, „Wirtualne Media” z 13 kwietnia 2012 r., [online] http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/w-2012-r-sprzedanychzostanie-prawie-119-milionow-tabletow (dostęp 14 kwietnia 2012 r.). W związku z planowaną ekspansją na rynek polski firmy amazon.com, mówi się u dużych szansach na zwiększoną popularność
i rozpowszechnienie w Polsce tabletu Kindle Fire, stworzonego i promowanego przez tę firmę. Por.
P. Mazurkiewicz, Gigant u bram, „Rzeczpospolita” z 10 marca 2012 r., [online] http://www.rp.pl/
artykul/834631.html?p=2 (dostęp 10 marca 2012 r.).
Por. Tablet za 35 dolarów lub jeszcze mniej, „Rzeczpospolita” z 23 lipca 2010 r., [online] http://www.
rp.pl/artykul/512867.html (dostęp 30 kwietnia 2012 r.).

4.2. Prasa: śmierć czy nowe życie? Wielka wędrówka z papieru na ekran

243

to urządzenia o jakości niższej, niż ta, którą oferują wiodące na rynku firmy)162.
Ogólnie mówi się o boomie na tablety w Polsce; zauważalne jest również zjawisko
podziału wśród kupujących je Polaków na miłośników droższych iPadów oraz tańszych tabletów (w cenie poniżej 500 złotych)163.
W momencie pojawienia się iPada, dla wydawców prasy stało się jasne, że jest
on dla wydawców prasy ogromną szansą na bardziej multimedialną i efektywną
prezentację treści tytułów prasowych, ale jednocześnie ogromnym wyzwaniem.
Nie ma bowiem prostego przełożenia między mediami drukowanymi a cyfrowymi. Tablet jest urządzeniem młodym, a próby wykorzystania go przez tradycyjne
media mają póki co charakter eksperymentu. Ponadto, o sukcesie aplikacji tabletowych decydują też takie niuanse, jak zróżnicowanie technologiczne i zróżnicowanie formatów oraz proporcji ekranów164.
Gazeta na tablecie nie może być wyłącznie statycznym plikiem pdf. Użytkownik
musi otrzymać więcej, niż w wydaniu papierowym, jeśli ma zdecydować się na zapłacenie za dostęp do danego tytułu. Jednak to do wydawcy należy decyzja, co chce
zaoferować swym czytelnikom: czy ma być to proste przeniesienie na tablet wydania
papierowego, czy też coś więcej: platforma, na której pojawią się treści zarówno
z wydania papierowego, jak i z portalu, materiały multimedialne, stale aktualizowane notowania giełdowe, treści audio i wideo… możliwości jest naprawdę wiele165.
T. Goban-Klas zauważa, że gazeta na tablet „nie jest to zwykła elektroniczna kopia
stabilnej formy materialnej gazety, ale elastyczny przekaźnik. Promuje on dziennikarstwo w pigułce (…), streszczające wiadomości w proste, łatwe do przyswojenia
schematy. Powstaje nowa forma – neogazeta, którą można nazwać płynną (liquid),
stosowną do czasów, w których żyjemy”166.
Oczywiście, zainteresowanie wydawców dotyczy także tego, jak czytelnik (użytkownik?) odbiera prasę na tablecie, jak wędruje jego wzrok, jakie zasady usability
należałoby zastosować przy projektowaniu? Z pomocą mogą przyjść specjaliści ze
wspominanego już wcześniej The Poynter Institute, którzy pracują obecnie nad badaniem Eyetrack dla iPada. Prace są podobno dość zaawansowane167.
162
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Por. A. Stanisławska, Tanie tablety zdobywają polski rynek, „Rzeczpospolita” z 7 kwietnia 2012 r.,
[online] http://www.rp.pl/artykul/856565.html (dostęp 26 kwietnia 2012 r.).
Por. A. Stanisławska, W Polsce mamy boom na tablety, „Rzeczpospolita” z 25 maja 2012 r., [online]
http://www.ekonomia24.pl/artykul/756488,881566-W-Polsce-mamy-boom-na-tablety.html (dostęp
30 maja 2012 r.).
Por. M. Robak, Tablet jako medium, art. cyt., s. 225–226.
Por. M. Cichoński, Być albo nie być?, „Press” 2011, nr 1, s. 76.
T. Goban-Klas, Nowe wino…, art. cyt., s. 135.
Por. M. Garcia, The Poynter EyeTrack for iPad: a progress report and some prototype screens, „Garcia
Media – The Mario Blog” z 4 kwietnia 2012 r., [online] http://garciamedia.com/blog/articles/the_
poynter_eyetrack_for_ipad_a_progress_report_and_some_prototype_screens/ (dostęp 20 kwietnia
2012 r.).
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Wielu wydawców prasy jednak dopiero obserwuje rynek tabletów. Trzeba pamiętać, że implementacja prasy na tablet wymaga stworzenia specjalnej aplikacji,
aczkolwiek na rynku pojawia się coraz więcej firm, oferujących takie rozwiązania.
Duże koncerny, które mają własne działy IT, są w stanie poradzić sobie bez wsparcia zewnętrznego. Wydaje się jednak, że bardziej świetlana przyszłość otwiera się
na tabletach przed magazynami, niż przed dziennikami168.
Zdaniem M.R. Garcii, światowej sławy konsultanta rynku prasowego, tablet jest
świetnym narzędziem do „opowiadania historii”, stworzonym dla wydawców prasy.
Jego zdaniem, wynalezienie tabletu należałby stawiać pod względem ważności dla
wydawców na równi z wynalezieniem druku i druku kolorowego169. Po pierwsze,
gazetę na tablecie można nie tylko czytać, ale także oglądać i słuchać. Jest (a raczej może być, o ile wydawca zdecyduje się na skorzystanie z wszystkich możliwości)
ona produktem wysoce interaktywnym. Niewątpliwie atutem prasy na tablecie są
multimedia i zaawansowane infografiki. Jednak metody nawigacji, oferowane przez
poszczególnych dostawców, mogą się nieco różnić. Gazetę na tablecie można zaprojektować do czytania zarówno w pionie, jak i poziomie (chodzi o sposób trzymania
urządzenia), więc i tę kwestię muszą uwzględnić projektanci. Łączność tabletu z Internetem pozwala na wprowadzenie elementu stałej aktualizacji niektórych tekstów
i danych. Do tego należy koniecznie wspomnieć o interaktywności, czyli możliwości
dzielenia się, linkowania, komentowania czy też sprawdzania rekomendacji innych
czytelników. Tak więc aplikacje prasowe na tablety winny uwzględniać również mechanizmy społecznościowe. Z drugiej jednak strony, należy uważać, by gazeta nie
została przeładowana multimediami, reklamami i efektami specjalnymi, które na
dłuższą metę mogą męczyć i dezorientować czytelnika170.
Pierwszym magazynem stworzonym wyłącznie na iPada był „Project” firmy Virgin Bransona171. Natomiast pierwszym dziennikiem, wydawanym tylko na iPada,
był uruchomiony w lutym 2011 r. „The Daily”, będący własnością Ruperta Murdocha. W powszechnej opinii, nie wywołał on jednak rewolucji na prasowym rynku.
We wrześniu 2011 r. dziennik miał 120 tys. unikalnych użytkowników tygodniowo,
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Por. A. Małek, Zaaplikować iPada, art. cyt., s. 43; T. Bitner, Na iPada. Tylko jak?, „Press” 2011,
nr 6, s. 66–69.
Por. Z. Domaszewicz, Gazeta pod palcami, „Press” 2010 nr 10, s. 60.
Por. tamże, s. 60–64. Zob. także: M. Lipiec, Prasa na iPadzie, blog „User Experience Design”
z 22 listopada 2010 r., [online] http://uxdesign.pl/prasa-na-ipadzie/ (dostęp 30 kwietnia 2012 r.);
O. Reichenstein, iPad: Scroll or Card?, „Information Architects” z 21 października 2010 r., [online]
http://www.informationarchitects.jp/en/ipad-scroll-or-card/ (dostęp 30 kwietnia 2012 r.); K. Vinh,
My iPad Magazine Stand, blog „Substraction” z 27 października 2010 r., [online} http://www.subtraction.com/2010/10/27/my-ipad-magazine-stand (dostęp 30 kwietnia 2012 r.).
Por. Pierwszy taki „Project”, „Press” 2011, nr 2, s. 52.
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jednak na płacenie za dostęp do niego zdecydowało się tylko ok. 80 tys., a to o wiele za mało w stosunku do oczekiwań wydawcy.
Zaletą dziennika jest niewątpliwie świetny layout. W porównaniu z tradycyjnymi, drukowanymi gazetami, oferuje on mnóstwo interaktywnych opcji: map,
infografik, nagrań wideo i audio, sond dla czytelników. Na pierwszy rzut oka
wygląda on niczym połączenie tradycyjnego e-wydania w formie pdf z portalem
newsowym i kolorowym magazynem. Od portalu internetowego odróżnia go fakt,
iż stanowi zamkniętą całość. Daje przy tym możliwość komentowania artykułów
(w formie pisemnej i głosowej). Jego pierwsza strona bardziej przypomina magazyn niż dziennik. Nawigacja jest przejrzysta i intuicyjna. Krytycznie oceniana jest
jednak treść (mało treści unikalnych) i brak wyrazistości. Choć pisze o rzeczach
poważnych, kojarzy się nieco z tabloidem. Można powiedzieć, że lokuje się między
kolorowym pisemkiem, rozdawanym w samolotach, a prestiżowymi tytułami, jak
choćby „The Wall Street Journal”. Ponadto „The Daily” ma swych konkurentów
w postaci tytułów, które mają zarówno wydania na iPada, jak i drukowane: „The
New York Times”, „The Washington Post”, czy też (najwyżej oceniony przez użytkowników iPada) „USA Today”172. O kłopotach „The Daily” może świadczyć fakt,
że na początku sierpnia 2012 r. wydawca zdecydował się zwolnić ok. 50 osób, czyli
jedną trzecią zespołu173.
Jeszcze inną propozycją są tzw. agregatory newsów, czyli aplikacje na iPada,
które przy pomocy skomplikowanych algorytmów są w stanie przygotować spersonalizowaną elektroniczną gazetę, wykorzystując do tego profile użytkownika na
Facebooku i Twitterze oraz wiadomości i artykuły z wybranych przezeń tytułów
prasowych i stron internetowych. Najbardziej popularne aplikacje tego typu to
Flipboard, Zite, Taptu oraz Pulse174.
Ciekawe wyniki dało badanie zwyczajów czytelniczych użytkowników tabletów
i e-czytników, przeprowadzone od czerwca do września 2011 r. przez firmę Legimi.
Statystyczny e-czytelnik poświęcał na lekturę cyfrowych gazet i książek od 8 do
10 minut dziennie. Po elektroniczną lekturę sięgał głównie wczesnym, lub późnym
wieczorem (apogeum przypadło na godzinę 18 i 23). Pory czytania nieco się różnią w zależności od tego, jakim urządzeniem posługiwał się czytelnik (w badaniu
uwzględniono smartfony, urządzenia z systemem Android, e-czytniki oraz iPady.
Jeśli idzie o dni tygodnia, to dominowały poniedziałek, wtorek i środa (być może
172
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Por. J. Przybylski, Rewolucji nie było, „Press” 2011, nr 11, s. 54–55; tenże, Dziecko miliardera,
„Press” 2011, nr 3, s. 47–50.
Por. The Daily Lays Off 50 Staffers, Announces Content And Design Changes, „The Huffington
Post” z 31 lipca 2012 r., [online] http://www.huffingtonpost.com/2012/07/31/the-daily-lays-off50-staffers_n_1725334.html (dostęp 16 sierpnia 2012 r.).
Por. T. Bitner, Gazeta czyta ciebie, „Press” 2011, nr 10, s. 48–50. Zob. także: T. Goban-Klas, Nowe
wino…, art. cyt., s. 135.
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dlatego, że w te dni ukazują się popularne tygodniki). Spadek czytelnictwa widoczny był w weekendy175.
Jaka przyszłość czeka publikacje prasowe na iPada i inne tablety? Wydaje się,
że ten segment rynku będzie się stale rozwijał. Na początku kwietnia pojawiły się
doniesienia, że rynek sprzedaży prasy na iPada osiągnął obroty w wysokości 70 tys.
dolarów dziennie, zaś sprzedaż prasy to obecnie 7% obrotów AppStore176. Jak jednak potoczą się dalej losy iPadowej prasy? Jaka będzie dynamika wzrostu? Trudno
dziś odpowiedzieć na te pytania. Z jednej strony kryzys ekonomiczny utrudnia
wydawcom inwestowanie w aplikacje iPadowe i wymusza nieraz ograniczanie udostępnianych opcji. Z drugiej strony, spadek sprzedaży gazet drukowanych popycha
do bardziej zdecydowanych działań.
Nie sposób jednakże uniknąć pytań głębszych – o wpływ iPada i w ogóle tabletów na funkcje ludzkiego mózgu i nasz sposób myślenia oraz postrzegania świata.
Zdaniem T. Gobana-Klasa, tablet, który jest urządzeniem omnimedialnym, przenośnym, mobilnym i towarzyszącym, jest krokiem w stronę powstania drugiego,
zewnętrznego mózgu człowieka. Mózg ludzki, który pełni funkcję zarówno centrum pamięci, jak i bazy danych, archiwum, miejsca selekcji i przetwarzania informacji, podejmowania decyzji może być w tych funkcjach wspomagany przez
zewnętrzne „maszyny logiczne” – komputery. Zdaniem tego autora, iPad uwodzi
nowe pokolenie, oferując mu ułatwione i atrakcyjne korzystanie z multimediów
i sieci. To może wprawdzie rozwijać nasze umiejętności wizualno-przestrzenne,
ale kosztem zdolności do głębokiego przetwarzania bodźców, które z kolei leży
u podstaw świadomego zdobywania wiedzy, krytycznego myślenia i refleksji177.

4.3. Przyszłość prasy
Z wyliczeń Newspaper Association of America wynika, że rok 2005 był szczytowym
momentem rentowności gazet drukowanych – wpływy ich wydawców wyniosły
w tym roku 47.408 milionów dolarów. W 2011 r. – już tylko 20.692 milionów178. To
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Por. B. Dwornik, Zwyczaje czytelników cyfrowej prasy, „Reporterzy.info” z 2 listopada 2011 r., [online] http://www.reporterzy.info/1601,zwyczaje-czytelnikow-cyfrowej-prasy.html (dostęp 31 marca
2012 r.).
Por. M. Miller, Rynek sprzedaży prasy na iPadzie to już 70 tys. dol. Dziennie, „Prasa.info” z 6 kwietnia
2012 r., [online] http://www.prasa.info/index.php/artykul/url,325/?PHPSESSID=5fe69750773db59
cd1348b46e8979d77 (dostęp 30 kwietnia 2012 r.).
Por. T. Goban-Klas, iPad, czyli dokąd…, art. cyt., s. 541–543.
Por. Strony internetowe Newspaper Association of America (brak daty opubl.), [online] http://
www.naa.org/trends-and-numbers/advertising-expenditures/annual-all-categories.aspx (dostęp
30 kwietnia 2012 r.).
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rodzi zrozumiały niepokój i pytania: Jaka przyszłość czeka prasę? Czy papierowe
gazety i czasopisma wkrótce odejdą do lamusa? Czy też po prostu prasa zmultiplikuje tylko swe kanały dotarcia do czytelnika? I czy wydawcom prasy uda się przełamać psychologiczny opór użytkowników Internetu przed płaceniem za udostępniane w nim treści? Odpowiedź na te pytania będzie treścią kolejnego podpunktu.

4.3.1. Spór o śmierć druku
Odpowiedź na pytanie o przyszłość prasy nie jest na pewno łatwa. Zdaniem T. Mielczarka, w Polsce klasyczne media drukowane stają się zjawiskiem historycznym,
przy czym przez „media klasyczne” rozumie ów autor nie tylko kwestię technologii
druku, ale „taki środek komunikowania, który upowszechniał informacje, pełnił
funkcje edukacyjne, a rozrywkę traktował jako jedno z wielu pól swej aktywności.
Media te charakteryzowały się zawartością, która była efektem intelektualnego
lub artystycznego procesu twórczego. Klasyczne media miały statyczny charakter,
a proces komunikowania przebiegał linearnie. Jeśli w ten sposób będziemy postrzegać te media, to można stwierdzić, że w Polsce kończy się epoka Gutenberga
i nadszedł czas pożegnania z prasą, a raczej z tym, co za prasę Polacy dotychczas uznawali”179. W podobnym duchu wypowiada się R. Sajna, którego zdaniem,
przynajmniej dzienniki powinny jak najszybciej w całości przenieść się do cyberprzestrzeni (co jednak motywuje w dość niecodzienny sposób czynnikami ekologicznymi – zmniejszeniem wycinki drzew, potrzebnych do wyrobu papieru)180.
Nieco inną opinię prezentuje S. Nowicki, którego zdaniem całościowa perspektywa rynku prasy nie daje podstaw, by straszyć czytelników i wydawców perspektywą katastrofy prasy drukowanej181. Jego zdaniem absolutnie nie znajduje uzasadnienia diagnoza, jakoby Polacy tracili zainteresowanie lekturą gazet. Można
o nie skutecznie walczyć na polu tradycyjnego druku, ale również proponować odbiorcom swe doświadczenia w zakresie gromadzenia, analizy i opracowywania danych w formie elektronicznej. Ponadto receptę na sukces widzi on w „powrocie do
źródeł”, jeśli chodzi o powinności redakcyjne i dziennikarskie. Oferta prasy musi
być więc kompletna i kompetentna182. Jego tezy wydają się znajdować potwierdzenie w wynikach badania, przeprowadzonego w USA przez firmę Lincoln Park
Strategies na początku 2012 r., z którego wynika, że gazety są postrzegane jako
179
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T. Mielczarek, Pożegnanie z prasą. Czy w Polsce kończy się era Gutenberga?, „Zeszyty Prasoznawcze” 2007(XLX), nr 1–2(189–190), s. 68.
Por. R. Sajna, Konsensus na rzecz Ziemi…, art. cyt., s. 211.
Por. S. Nowicki, Zainteresowanie prasą codzienną w Polsce. Tendencje i zróżnicowanie korzystania
z prasy codziennej i co z tego wynika dla przyszłości czytelnictwa prasy, „Zeszyty Prasoznawcze”
2008(LI), nr 1–2(193–194), s. 10.
Tamże, s. 33–34.
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najbardziej wiarygodne źródła informacji (choć ich przewagę nad innymi mediami trudno określić mianem miażdżącej), zaś mniej więcej jedna trzecia badanych
zarzuciła mediom społecznościowym psucie informacji. Wśród kryteriów wyboru
informacji połowa badanych wskazała na wiarygodność jako kluczową cechę183.
Podobne wyniki badań przyniósł raport „America at the Digital Turning Point”,
wydany w styczniu 2012 r. na Uniwersytecie Południowej Kalifornii. Zdaniem jego
autorów, z badań wynika, że Amerykanie wprawdzie traktują Internet jako ważne źródło informacji, jednak nie do końca ufają informacjom i opiniom, z jakimi
spotykają się w Sieci. Mimo swoistej „eksplozji” mediów społecznościowych, nie
udało im się – póki co – zbudować wiarygodności184. Ten sam raport przewiduje,
że w ciągu najbliższych pięciu lat na amerykańskim rynku prasowym drukiem będą
ukazywać się jedynie cztery największe dzienniki ogólnokrajowe („The New York
Times”, „USA Today”, „The Washington Post” oraz „The Wall Street Journal”),
a także lokalne tygodniki i ewentualnie niedzielne wydania dzienników wielkomiejskich. Cała reszta ukazywać się będzie wyłącznie w Internecie185.
Zaprzeczeniem tezy o końcu prasy papierowej wydaje się natomiast być rozwój segmentu niszowych magazynów. Przykładowo, w Stanach Zjednoczonych
odnotowano ostatnio wiele udanych debiutów czasopism w wersi papierowej, np.
miesięcznik „The Social Media Monthly”, kulinarny kwartalnik „Lucky Peach”,
lokalny „Brooklyn Magazine” i wiele innych. Znawcy branży podkreślają, że są
przynajmniej trzy argumenty za rozwojem nowych magazynów drukowanych na
papierze: technologia (łatwość przygotowania wersji do druku), niski koszt i zróżnicowanie amerykańskiego społeczeństwa186.
Jak zatem widać, co do przyszłości prasy istnieją dwa główne, przeciwstawne
wobec siebie nurty opinii. Jeden zakłada, że wydania elektroniczne całkowicie
w przyszłości zastąpią prasę papierową. Drugi jest nieco bardziej powściągliwy –
wprawdzie zakłada zmiany na rynku prasy, ale widzi na nim nadal miejsce dla
prasy drukowanej. Możliwa jest także cała gama rozwiązań pośrednich – przykładowo, R. Filas analizuje aż sześć możliwych scenariuszy:
1. Scenariusz katastroficzny, który zakłada nie tylko śmierć prasy, ale również –
nawiązując do myśli B. Pouleta – śmierć mediów informacyjnych jako takich,
a już na pewno zanik informacji wysokiej jakości;
183
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Por. M. Miller, Gazety są najbardziej zaufanym źródłem informacji, „Prasa.info” z 1 marca 2012 r.,
[online] http://www.prasa.info/index.php/artykul/url,298/ (dostęp 9 marca 2012 r.).
Por. USC Annenberg School. Center for the Digital Future, Special Report: America at the Digital
Turning Point, Los Angeles 2012, s. 5–8, [online] http://www.digitalcenter.org/pdf/CDF_10_year_
digital_turning_point.pdf (dostęp 24 marca 2012 r.).
Tamże, s. 13.
Por. M.J. Stępień, Faza pączkowania, „Press” 2012, nr 4, s. 36–38.
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2. „Totalna elektronizacja tradycyjna” – ten scenariusz zakłada całkowitą likwidację druku i przetrwanie wyłącznie e-prasy;
3. „Totalna elektronizacja nowoczesna (spersonalizowana)” – według tego stanowiska nawet prasa w wersji elektronicznej nie przetrwa, lecz przepoczwarzy się
w spersonalizowaną, wyselekcjonowaną informację z wielu źródeł (z tym, że
będzie ona produkowana przez redakcje);
4. Koegzystencja równoprawna – ten scenariusz bazuje na dotychczasowych doświadczeniach historii mediów, gdzie pojawienie się nowego medium nie zabijało starych, choć powodowało ich zmianę. Zakłada zatem, że e-prasa będzie
się nadal dynamicznie rozwijać, ale prasa drukowana przetrwa;
5. Koegzystencja niezrównoważona – odmasowiona – ta wersja rozwoju wydarzeń zakłada przetrwanie prasy drukowanej w postaci niszowej, elitarnej – coś
na podobieństwo płyt winylowych w świecie cyfrowej technologii odtwarzania
dźwięku;
6. Ostra selekcja referencyjna – ten dość hipotetyczny scenariusz zakłada, że prasa
drukowana przetrwa w wersji elitarnej, ale zniknie konkurencja online, zaś stanie się to z powodu wpadnięcia gazet w „pułapkę klikalności”, co doprowadzi do
obniżenia jakości oferowanych treści i odwrócenia się odbiorców od tej oferty187.
Temat związku między rozwojem e-prasy a możliwymi scenariuszami przyszłości prasy drukowanej jest ostatnio częstym przedmiotem wypowiedzi analityków
i medioznawców. Podczas Forum Ekonomicznym w Krynicy tytuł jednego z paneli
brzmiał: „Czy tablety zastąpią prasę drukowaną?”. Zdaniem wielu firm, w 2015 r.
na świecie będzie prawdopodobnie ok. 200 mln tabletów. Już w 2012 r. pod względem sprzedaży na rynku w USA wyprzedzą one laptopy. Stąd też wielu wydawców
traktuje tablety jako urządzenia, które w przyszłości mogą zastąpić papierowe wydania gazet i czasopism. Skonstruowany przez firmę Apple iPad szybko doczekał
się wydań największych światowych tytułów, dedykowanych do czytania właśnie na
nim. Mało tego, powstały nawet tytuły przygotowane wyłącznie dla użytkowników
iPadów, jak np. „The Daily” czy „Project”. Także wiele polskich tytułów można już
czytać na tabletach. Jednak sprzedaż wydań papierowych nadal na rynku polskim
jest wysoka, jeśli popatrzymy na liczby bezwzględne, choć widać zdecydowany
trend spadkowy – zarówno jeśli chodzi o wpływy z reklam, jak i sprzedaż wydań
papierowych188.
Według danych Związku Pracodawców Branży Internetowej wartość polskiego rynku reklamy online w pierwszym półroczu 2011 r. wyniosła prawie 1 mld zł
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Por. R. Filas, Dokąd zmierza…, art. cyt., s. 17–26.
Por. V. Makarenko, P. Skwirowski, Dlaczego tablety nie zastąpiły papieru, „Wyborcza.biz”
z 9 września 2011 r. (aktualizacja 13 września 2011 r.), [online] http://wyborcza.biz/biznes/1,101774,10256325,Dlaczego_tablety_nie_zastapily_papieru.html (dostęp 29 lutego 2012 r.).
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– o jedną czwartą więcej niż w tym samym czasie ubiegłego roku. W tym samym
czasie wydawcy prasy papierowej odnotowali drastyczne – sięgające nawet 15%
w skali roku – spadki wpływów z reklam. Przypuszcza się, że rabaty udzielane przez
wydawców sięgają kilkudziesięciu procent cen, które są podawane w ofertach handlowych189. Zdaniem W. Godzica, nastąpiło przesunięcie budżetów reklamowych
w kierunku Internetu i trend ten raczej się utrzyma, jeśli wziąć pod uwagę spadki
sprzedaży prasy papierowej. Jego zdaniem sytuacja na rynku zmierza do zaniku
codziennych wydań gazet. Dla młodych ludzi źródłem informacji jest Internet,
więc nie kupują dzienników, ta branża jest branżą w likwidacji. Jak ocenił, wolniej
ubywać będzie czytelników weekendowych wydań gazet – z dodatkiem telewizyjnym, tygodników i miesięczników, a także pism prawicowych190.
Zdania ekspertów, wypowiadających się podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy na temat przyszłości prasy, były podzielone. Jedni, jak Grzegorz Hajdarowicz,
szef Gremi Media (wydawcy m.in. „Rzeczpospolitej”), przekonywali, że nie czytają
już prasy papierowej, a przyszłością są wyłącznie tablety. Inni, jak Alexander Diekmann, partner zarządzający Verlagsgruppe Passau, byli bardziej konserwatywni: doceniali tablety, ale twierdzili, że są przywiązani do lektury prasy papierowej, dotyku
i zapachu papieru. Wprawdzie byli zgodni, że lektura informacji w przyszłości będzie
się dokonywać głównie na tabletach ze względu na szybkość, ale komentarze i opinie
lepiej czyta się na papierze191. Niewątpliwie, wydawcy prasy drukowanej nie złożyli
jeszcze broni, o czym świadczą inwestycje w nowe, bardziej przyjazne dla czytelnika,
layouty oraz podejmowane stale próby wydawania nowych tytułów w wersji papierowej (przy czym nowe tytuły pojawiają się raczej w segmencie czasopism).
Dość zaskakujące wyniki przyniosły badania, opublikowane w 2011 r. przez firmę
L.E.K. Consulting (zostały przeprowadzone w grudniu 2010 roku i wzięło w nich
udział około 2 tys. Amerykanów). Wynika z nich, że użytkownicy iPadów i pozostałych urządzeń tabletowych cechują się wyższym wskaźnikiem konsumpcji kontentu
niż ci, którzy urządzeń takich nie posiadają. Mówiąc dosadnie, wiele wskazuje na to,
że tablety na nowo uczą użytkowników czytać. Jak podają badacze, 29% użytkowników tabletów zwiększyło konsumpcję treści w magazynach w porównaniu z 4%
wzrostem konsumpcji w grupie osób, które urządzeń tych nie posiadają. Podobny
wzrost widoczny jest w sektorze gazet: tam 26% posiadaczy tabletów twierdzi, że
ich zainteresowanie prasą znacznie się zwiększyło, w porównaniu z 6% wśród osób
z drugiej grupy. Równie optymistyczny trend można zaobserwować w sektorze ksią189
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Por. Spadek sprzedaży gazet w 2011 roku. Liderem rynku pozostaje „Fakt”, „Rzeczpospolita” z 26 lutego 2012 r., [online] http://www.ekonomia24.pl/artykul/706258,829203-Spadek-sprzedazy-gazet-w-2011-roku--Liderem-rynku-pozostaje--Fakt-.html?p=2 (dostęp 27 lutego 2012 r.).
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żek192. Jeśli idzie o wzrost konsumpcji treści, to można go doszukać się dwóch przyczyn: po pierwsze, stosunkowo mała liczba aplikacji pochodzących od wydawców
w porównaniu do innych treści, takich jak np. gry oraz cena, która jest dużo niższa od
wydań tradycyjnych. Jednak bardzo interesująca jest ta część wyników badań, która
wskazuje, że użytkownicy tabletów chętniej sięgają również po media drukowane193.
Jak można to wytłumaczyć? Być może korzystanie z tabletów budzi na nowo
głód czytania, który został zagłuszony przez korzystanie z mediów audiowizualnych? Wiadomo wszak, że podczas czytania gałki oczne wykonują inne ruchy
niż podczas oglądania telewizji. Może zatem jest nadzieja dla prasy drukowanej?
Użytkownicy Forum Ekonomicznego w Krynicy są skłonni potwierdzać tę tezę.
Jeden z nich za powód przetrwania druku podaje „przekonanie, że to, co jest wydrukowane, jest trwalsze, niezmienne. Przynajmniej do następnego wydania. Tekst
w wersji elektronicznej można w każdej chwili zmienić. Druk ma wagę. Jakość
informacji drukowanej jest ciągle wyższa”194.
Pewną niespodziankę przyniosły także wyniki badania Startrack, przeprowadzonego w Polsce pod koniec 2011 przez dom mediowy Starcom. Wynika z niego, że osoby dobrze sytuowane majątkowo, mimo iż mają możliwość korzystania
z e-wydań na tabletach (gdyż stosunkowo wysoka cena tabletów nie stanowi dla
nich przeszkody), w większości wolą czytać prasę papierową195.
Ciekawą opinię, dotyczącą przyszłości rynku prasy sformułował R. Sajna.
Jego zdaniem, prasa przestanie się ukazywać w formie drukowanej wówczas gdy
przestanie to być opłacalne dla jej wydawców, zwłaszcza dla wielkich koncernów
medialnych, które wyznaczają trendy i decydują o strukturze rynku prasowego.
Zasadniczo zaś przychody wydawców gazet pochodzą z wpływów ze sprzedaży
egzemplarzowej oraz reklamy, przy czym zazwyczaj większość wpływów przynosi
jednak reklama196. Zaś tutaj – jak już wskazano – widoczna jest tendencja spadku
przychodów z reklam w druku i rosnącej wartości reklamy online. Rzeczywiście,
trudno oprzeć się prostej logice tej argumentacji, nie daje ona jednak odpowiedzi
na pytanie, jaka będzie przyszłość prasy?
W odpowiedziach tych widać także próbę nowego podejścia. Zdaniem M. Millera, nie jest możliwe przewidzenie znaczenia prasy drukowanej w świecie za kilka
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Por. M. Miller, iPad przyciąga uwagę czytelników do gazet tradycyjnych, „Prasa.info – wortal branżowy” z 20 marca 2011 r., [online] http://www.prasa.info/index.php/raport/url,58/ (dostęp 29 lutego
2012 r.).
Tamże.
V. Makarenko, P. Skwirowski, Dlaczego tablety…, art. cyt.
Por. V. Makarenko, Zamożni wolą szelest gazetowego papieru, „Wyborcza.biz” z 30 grudnia 2011 r.,
[online] http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,10888790,Zamozni_wola_szelest_gazetowego_papie
ru.html (dostęp 29 lutego 2012 r.).
Por. R. Sajna, Konsensus na rzecz Ziemi…, art. cyt., s. 205.
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lat, gdyż będzie się na to składać zbyt wiele czynników. warunki rynkowe, konkurencja, konsumenci, rozwój gospodarki i inne. Uważa on, że wydawcy światowi
też widzą bezsensowność w zastanawianiu się nad przyszłością prasy i skupiają się
nad przyszłością treści: zarówno tych darmowych, jak i płatnych. Zatem, zdaniem
M. Millera, „prasa musi zacząć być definiowana szerzej – to nie jest już tylko medium drukowane. Są nią wszystkie treści prasowe, czyli jakościowy content dziennikarski dystrybuowany na różnych platformach: w druku, w sieci, na platformach
mobilnych, tabletach oraz wszystkim, co jeszcze zobaczymy w ciągu najbliższych
kilku lat. Print, online, mobile i tablety to tylko platformy dystrybucji, a wydawcy
muszą myśleć w obrębie tego kwartetu”197.
Podkreśla on, że każda z platform ma swoje zalety, które są znane tylko określonemu odbiorcy. Natomiast tym, co może zagrozić którejkolwiek z platform dystrybucji, jest przede wszystkim zła strategia. Dystrybucja tych samych treści online,
w druku i na tabletach każe czytelnikom wybierać między jednym a drugim urządzeniem. Tam, gdzie wydawca decyduje się na dywersyfikację treści (np. umieszczanie krótszych informacji w sieci i na mobilach, dłuższych form w druku i na
tabletach oraz ruchomych infografik na tabletach), ma szansę na pozyskanie odbiorcy na każdej z tych platform. Jeden odbiorca staje się wtedy wielokrotnym czytelnikiem, jeszcze cenniejszym dla reklamodawców. Dlatego w ciągu najbliższego
roku-dwóch obserwować będziemy intensywny rozwój rynku płatnych treści198.
Być może drogą ratunku dla prasy jest jej personalizacja. Wspomniano już wyżej o tzw. agregatorach newsów (np. Flipboard). Obecnie rozwój techniki daje również możliwość wydawania spersonalizowanej gazety w wersji drukowanej – przykładem może być tu choćby ukazujący się w Szwajcarii dziennik „MyNewspaper”,
wydawany przez Swiss Post Solutions. Powstaje on przy współpracy kilku wydawców. Odbiorca ma możliwość wybrania przez Internet treści (działów) z różnych
tytułów, które go interesują i zestawienia ich w unikalny, stworzony tylko dla niego, produkt. Taka spersonalizowana gazeta w wersji drukowanej jest dostarczana do niego na drugi dzień. Istnieje również możliwość ściągnięcia jej w formie
e-wydania199.
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P. Okopien, Liczą się wysokojakościowe treści! – rozmowa o prasie z Markiem Millerem, „Spiders’ Web” z 19 października 2011 r., [online] http://www.spidersweb.pl/2011/10/licza-siewysokojakosciowe-tresci-rozmowa-o-prasie-z-markiem-millerem.html (dostęp 3 marca 2012 r.).
O udanym przykładzie synergii między wydaniem drukowanym a internetowym w funkcjonowaniu
czasopisma lokalnego zob. J. Lehun, Tradycyjne i internetowe wydanie „Strzelca Opolskiego” – kompromisy ustępstwa, korzyści i straty, w: K. Migoń, M. Skalska-Zlat (red.), Uniwersum piśmiennictwa
wobec komunikacji elektronicznej, Wrocław 2009, s. 141–149.
Tamże.
Por. M. Vruno, Production: Customized ‘MyNewspaper’ Running Innovative Hybrid Concept, „Editor & Publisher” 2012, vol. 145, No. 9, [online] http://www.editorandpublisher.com/Features/
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4.3.2. Czy zbliża się koniec darmowych treści w Internecie?
Głównym źródłem dochodów większości wydawców online staje się zawartość
(content). Obok części informacyjnej i rozrywkowej rozwija się sprzedaż nowych
usług: raportów tematycznych, porad prawnych i innych. Internauci wydają się powoli godzić z koniecznością płacenia za unikalne treści w Internecie. Są oni tym
bardziej skłonni płacić za informację, im bardziej jest ona aktualna, wartościowa
merytorycznie, podana w przystępnej formie, zawarta na sprofilowanych stronach
WWW. Więcej przychodów generowanych jest dzięki większej liczbie informacji
spersonalizowanych, skierowanych do określonej grupy odbiorców, niż z jednej
ogólnej informacji skierowanej do szerokiego gremium200. Dlatego też „siłą prasy
powinna stać się publicystyka najwyższej jakości, staranny dobór tematów i najlepsi dziennikarze. Wszystko to powinno budować wiarygodność tego medium
i wysoką jakość, co pozwoli skutecznie odróżnić się od Internetu, który boryka
się z problemem zbyt dużej liczby informacji, w tym wielu nieprawdziwych. Takie
cechy pozwolą utrzyma mniejsze, ale stabilne grono odbiorców”201. Wielu wydawców buduje bazy odbiorców online, świadcząc dla nich nieodpłatne usługi, z których najczęstszą formą jest regularny newsletter.
Zdaniem E. Mistewicza, wielu wydawców prasy może wpaść w Internecie
w tzw. pułapkę klikalności: obniżenie jakości kontentu za cenę przyciągnięcia
reklamodawców. Ma to jednak również negatywne skutki: „odbiorcy nie tylko
przestają darzyć medium szacunkiem i uznawać za wiarygodne, ale też odrzucają
podejrzenie, że mieliby kiedykolwiek płacić za bezużyteczny szum, przechodzący
czasami w medialny szlam – za infotainment”202. W cenie natomiast będą kanały
referencyjne: czyli te miejsca w obiegu informacji i ci nadawcy, do których odbiorca ma zaufanie203.
Uczestnicy Forum Ekonomicznego w Krynicy, dyskutujący podczas jednego
z paneli na temat, czy tablety zastąpią prasę drukowaną byli zgodni, że kwestią
czasu jest wprowadzenie opłat za informacje, udostępniane drogą elektroniczną.
Sytuacja, w której trzeba płacić za informacje na papierze, podczas gdy w Sieci
są one dostępne za darmo, zdaniem dyskutantów, uderza w wydawców i zagraża
przyszłości rynku prasy204. Obecnie zaledwie 3,8% czytających newsy w Sieci płaci
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Article/Production--Customized--MyNewspaper--Running-Innovative-Hybrid-Concept (dostęp
9 września 2012 r.).
Por. A. Starewicz-Jaworska, Prasa cyfrowa…, art. cyt., s. 85.
M. Piechocki, Czy to już naprawdę koniec prasy drukowanej?, w: B. Kosmanowa (red.), Media dawne i współczesne, t. 4, Poznań 2009, s. 111.
E. Mistewicz, Media tradycyjne…, art. cyt.
Por. tamże.
Por. V. Makarenko, P. Skwirowski, Dlaczego tablety…, art. cyt.
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za nie205. Dlatego też wydawcy podejmują różne inicjatywy, mające na celu prawną
ochronę tworzonego przez redakcje kontentu206.
Jednak, zdaniem M. Pakulskiego, „na taki model mogą sobie pozwolić tylko
i wyłącznie największe gazety czy portale. Dzięki swojej popularności, wiarygodności i jakości prezentowanych treści są one w stanie zachęcić internautów do
wnoszenia opłat za prezentowane treści. A nie jest to proste zadanie, gdyż wielu
z nich wychodzi z założenia, że po co płacić za coś, co jest dostępne w innym miejscu za darmo? Kolejnym elementem może być fakt, że spowolnienie ekonomiczne
odbija się na rynku reklam – w głównej mierze dotyczy to mediów tradycyjnych,
w których ocena efektywności kampanii reklamowych nie jest łatwa i szybka. Dzięki temu pozorne straty wynikające z bezpłatnego prezentowania treści w Internecie mogą być nadrobione dzięki reklamie internetowej”207.
Jednak pomysły na wprowadzanie opłat za korzystanie z prasy online nie są
nowe. Za dostęp online do treści wydawanych przez siebie gazet każe płacić Rupert Murdoch208. Podobne rozwiązanie (częściową odpłatność) stosują także
205
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Por. S. Maldonaldo, M. Wilcock, The Future of the Press…, art. cyt., s. 6.
Jedną z takich inicjatyw jest uchwalony wiosną 2012 r. przez ENPA (European Newspapers Publishers Association) dokument, zatytułowany „Promoting Value of Content in the Digital Era”, zawierający różne strategie działań, mających na celu doprowadzenie do bardziej skutecznej ochrony
prawnej treści, generowanych przez wydawców prasy. Zob. ENPA, Promoting Value of Content in
the Digital Era. Priorities of Newspaper Publishers for EU Intellectual Property Rights Strategy, 2012,
[online] http://enpa.be/uploads/Martin/enpa_copyright_2012.pdf (dostęp 7 lipca 2012 r.).
M. Pakulski, Czy użytkownicy będą skłonni płacić za treści w Internecie?, „Internetstandard” z 25 listopada 2008 r., [online] http://www.internetstandard.pl/news/326148/Czy.uzytkownicy.beda.
sklonni.placic.za.tresci.w.Internecie.html (dostęp 30 stycznia 2012 r.). Na uwagę w tym kontekście
zasługują wyniki badań, przeprowadzonych przez PBI. Z badania wynika, że Polacy niechętnie
płacą za treści w Internecie. Wyjątkowo rzadko respondenci deklarowali zakup elektronicznych
wersji prasy – tylko 6 proc. badanych – oraz książek (zarówno e-booków jak i audiobooków) –
4 proc. 39 proc polskich internautów nigdy nie kupiło żadnych treści dostępnych w sieci, zaś najchętniej płacimy za gry online – 25 proc. respondentów. Tyle samo osób zadeklarowało, że płaci
za dodatkowe opcje związane z grami jak np. dodatkowe życie czy dostępna tylko za opłatą broń.
Niewiele mniej kupuje przez Internet gadżety związane z telefonem, takie jak tapety czy dzwonki.
Dość chętnie internauci płacą także za materiały wideo. Za dostęp do płatnego serwisu zapłaciło
15 proc. respondentów. 14 proc. było skłonnych zapłacić za obejrzenie programu telewizyjnego czy
odcinka serialu. 11 proc. wyłożyło pieniądze za możliwość odsłuchania bądź ściągnięcia muzyki,
a 10 proc. za aplikacje na telefon komórkowy. Por. Jakie treści kupujemy w Internecie, „Rzeczpospolita” z 2 marca 2012 r., [online] http://www.ekonomia24.pl/artykul/706258,832083-Jakie-tresci-kupujemy-w-Internecie.html (dostęp 4 marca 2012 r.).
Rupert Murdoch wprowadził opłaty za treści na stronach internetowych „The Times” oraz „Sunday Times” w lipcu 2010 r. Spowodowało to w pierwszej chwili natychmiastowy odpływ czytelników. Murdoch bezskutecznie namawiał pozostałych dużych wydawców do zrobienia tego samego.
Jednak z danych, ogłoszonych w lutym 2012 r. wynika, że „The Times” ma już ponad 119 tys.
subskrybentów, a „Sunday Times” ponad 114 tys. Por. M. Miller, Rośnie sprzedaż cyfrowa gazet
„Times” i „Sunday Times”, „Prasa.info” z 20 lutego 2012 r., [online] http://prasa.info/index.php/
artykul/url,289/ (dostęp 4 marca 2012 r.).
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„Financial Times” i „New York Times”, który ma 324 tys. elektronicznych prenumeratorów209, a według najnowszych danych Audit Bureau of Circulations (ABC),
od października 2011 r. do końca marca 2012 r. w dni powszednie sprzedawał się
lepiej w wersji elektronicznej niż drukowanej (średnio 780 tys. egz. wersji drukowanej, 807 tys. wydań e-gazety)210. Jak zauważa M. Miller: „według ostatnich
danych już 540 tys. osób płaci za dostęp do The Times, a 1,1 miliona osób do Sunday Times. Stała się jednak rzecz dużo ważniejsza – w przypadku obu tytułów powstrzymany został gwałtowny spadek sprzedaży egzemplarzowej, co zatrzymało
reklamodawców (przychód z reklamy w druku per capita jest nieporównywalnie
wyższy od przychodu z reklamy w sieci). Reklamodawcy online też mają powód do
zadowolenia – czytelnicy płacący za treści są jeszcze pewną niszą, możliwą dość
dokładnie do opisania poprzez przymiotniki typu: zamożniejsi, lubiący być dobrze
poinformowani, świadomi tego, za co płacą itp. Użytkownik możliwy do scharakteryzowania jest wart więcej niż użytkownik anonimowy dla reklamodawców dbających o pozycjonowanie swoich usług i produktów211.
Jako przykład można także podać słowacki dziennik SME, który razem z innymi ośmioma dużymi słowackimi mediami wprowadził paywalle bazujące na
jednym systemie opłat. Operatorem jest firma Piano Media. Platforma ta skupia
dziewięć serwisów internetowych, w tym dwóch największych słowackich dzienników „SME” i „Pravda”, a ponadto gazet sportowych, ekonomicznych, magazynów,
stacji telewizyjnej TV Joj, portalu z materiałami video i serwisu informacyjnego,
dotyczącego mediów. Ponadto niektóre z mediów, uczestniczących w platformie
Piano Media, zdecydowało się na wprowadzenie odpłatności za możliwość komentowania artykułów: darmowe są tylko trzy pierwsze komentarze212. W 3 miesiące po zmianie strategii dziennik ma dodatkowy przychód w wysokości 40 tys.
euro miesięcznie, gdyż przychody z reklamy w tym czasie nie uległy zmianie213.
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Por. Australijska gazeta Murdocha wprowadza opłaty, „Wyborcza.biz” z 21 października 2011 r.,
[online] http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,10509163,Australijska_gazeta_Murdocha_wprowadza_oplaty.html (dostęp 29 lutego 2012 r.).
Por. L. Lewandowski, „The New York Times” więcej wydań cyfrowych niż drukowanych, „Press.pl”
z 8 maja 2012 r., [online] http://www.press.pl/newsy/prasa/pokaz/28899,%E2%80%9CThe-New-York-Times%E2%80%9D-wiecej-wydan-cyfrowych-niz-drukowanych (dostęp 10 maja 2012 r.).
P. Okopien, Liczą się wysokojakościowe…, art. cyt.
Por. M. Wojcieszyńska, Za czwarty komentarz płać, „Press” 2011, nr 6, s. 76–78.
Por. P. Okopien, Liczą się wysokojakościowe…, art. cyt. Wspomniane porozumienie wydawców,
którzy wprowadzili zintegrowany system płatności za swe treści dostępne w Internecie, na Słowacji
funkcjonuje od 2 maja 2011 r. Rozwiązanie technologiczne przygotowało firma Project Piano. Według założeń biznesowych, 70 proc. przychodów pozostaje w rękach wydawców, usługodawca (czyli
Piano Project) otrzymuje 5–10 proc., resztę pochłaniają opłaty bankowe i prowizje operatorów sieci komórkowych. Stopień zamknięcia treści u poszczególnych wydawców jest różny. Eksperyment
firmy Piano Media uznano za udany na tyle, że jej rozwiązaniami zainteresowały się także media na
Słowenii. Ogólnie rzecz biorąc, rezultaty firmy uznano za „interesujące”. Por. N. Starkell, Slovak
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Zachęcona sukcesem na rynku słowackim, firma Piano Media rozpoczęła
ekspansję również na inne rynki europejskie: najpierw w Słowenii, a następnie
w Polsce (jej wejście do Polski ogłoszono w połowie lipca 2012 r.; do projektu
przystąpiło 6 wydawnictw prasowych (Agora, Murator, Ringier Axel Springer Polska, Media Regionalne, Polskapresse, Edytor) oraz Polskie Radio214. Prezes Piano
Media jest głęboko przekonany, że jego firma odniesie sukces również w Polsce215.
Także wielu innych wydawców odważnie stawia na odpłatność w Sieci; wśród
nich również niemiecki koncern Axel Springer216. Podobne rozwiązanie przyjęli
wydawcy hiszpańscy, tworząc w lipcu 2011 r. pod nazwą Kiosko y Más multimedialną platformę dostępu do ok. 30 dzienników i 60 czasopism217.
Nieco inną optykę patrzenia przyjął wydawca dziennika „The Washington
Post”, który zdecydował o udostępnianiu treści na stronie internetowej za darmo.
W 2006 r. wydanie internetowe tego dziennika wygenerowało 14,5% przychodów
z reklam218. Jednak sam dziennik zmaga się obecnie z poważnymi trudnościami:
w III kwartale 2011 r. przychody z reklamy prasowej w III kwartale spadły do
57,6 mln dol. czyli były o 20% niższe niż w tym samym okresie ub. r. Nie lepiej
wiodło się oddziałowi serwisów online. Przychód wygenerowany przez serwisy informacyjne – w tym washingtonpost.com i slate.com – spadł w III kwartale o 14%
do 23,3 mln dolarów219.
Co do samej idei odpłatności za treści w internetowych wydaniach gazet, zdania są podzielone. Zdaniem Stephena Graya z Newspaper Next, model płatnego
dostępu nie sprawdza się, gdy istnieją konkurencyjne źródła darmowe. Z kolei Pe-
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Piano Media continues paywall experiment, reports interesting results, „Goal Europe” z 15 marca
2012 r., [online] http://goaleurope.com/2012/03/15/eastern-europe-startup-slovak-piano-mediacontinues-paywall-experiment-reports-interesting-results/ (dostęp 17 marca 2012 r.); M. Miller,
Media słowackie wprowadzają wspólny system płatności za treści, „Prasa.info” z 13 kwietnia 2011 r.,
[online] http://prasa.info/index.php/artykul/url,74/ (dostęp 4 marca 2012 r.).
Por. Wspólna opłata za dostęp do internetowych wersji gazet na Słowenii, „Wirtualne Media”
z 16 stycznia 2012 r., [online] http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/wspolna-oplata-za-dostep-dointernetowych-wersji-gazet-na-slowenii (dostęp 16 sierpnia 2012 r.); Polscy wydawcy zamykają dostęp
do bezpłatnych treści w Internecie, „Wirtualne Media” z 18 lipca 2012 r., [online] http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/polscy-wydawcy-zamykaja-dostep-do-bezplatnych-tresci-w-internecie (dostęp
16 sierpnia 2012 r.).
Por. Piano Media: ilość płatnych treści w Internecie będzie rosła. Wywiad z Tomasem Bellą, prezesem
Piano Media, „Newseria.pl” z 9 września 2012 r., [online] http://www.newseria.pl/news/piano_media_ilosc,p1102589846 (dostęp 13 września 2012 r.).
Por. K. Domagała-Pereira, Internauto: płać!, „Press” 2012, nr 4, s. 52–53.
Por. S. Maldonaldo, M. Wilcock, The Future of the Press…, dz. cyt., s. 25–26.
Por. W. Żółcińska, Internetowe czy drukowane, „CEO – Magazyn Top Menedżerów” z 17 kwietnia
2007 r., [online] http://ceo.cxo.pl/news/109343/internetowe.czy.drukowane.html (dostęp 3 marca
2012 r.).
Por. Washington Post Co. ma 6,2 mln dol. strat w III kwartale, „Onet Biznes” z 6 listopada 2011 r.,
[online] http://m.onet.pl/biznes/4899480,detal.html (dostęp 3 marca 2012 r.).
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ter Fader z Uniwersytetu Wharton jest przeciwnego zdania. Jego zdaniem, wszystkie badania pokazują, że cena nie gra aż takiej roli, jak się wszystkim wydaje, zaś
ludziom zależy na jakości, wyborze, wygodzie i obsłudze, dlatego oferowanie całej
zawartości za darmo to błąd220. Z doświadczeń wydawców wynika również, że jeśli
zamyka się darmowy dostęp do części treści w Internecie i każe użytkownikom
płacić za nie, to warto dodatkowo wzbogacić ofertę, która pozostaje za darmo221.
Przeciwnikiem odpłatności za treści w Internecie jest m.in. E. Mistewicz, który
uważa, że zamknięcie dostępu do prasy za paywallem to droga donikąd, gdyż ludzie
korzystają z Internetu, by być z innymi i dzielić się z nimi przeczytanymi tekstami
czy też obejrzanymi materiałami wideo. Mistewicz uważa (powołując się na opinię
Dona Grahama, wydawcy „The Washington Post”), że „modele zamykające treści
to modele wsteczne, nie zaś przyszłościowe; projekty z poprzedniej epoki”222.
Generalnie jednak wydaje się, że przyszłość prasy, rozpatrywana w aspekcie
darmowego lub odpłatnego dostępu do treści, ewaluować będzie jednak w kierunku odpłatności. Płatne treści są dla niektórych jednym z głównych źródeł przychodów (wydawcy), dla innych – rekompensatą za trud wkładany w dzielenie się
swoją pasją z innymi. Jednak w przypadku dużych pism, gdzie spadające przychody
z kanałów tradycyjnych (sprzedaż egzemplarzowa, reklama) wymagają stworzenia
nowych źródeł przychodów, opłaty za treści są na pewno sposobem na załatanie
budżetowej dziury223. Jak zauważył M. Kowalski, „modeli zarabiania na internetowym kontencie jest wiele i nie ma jeszcze idealnego, na którym wszyscy wydawcy
mogliby się wzorować. Niektórzy producenci treści oferują je w specjalnych pakietach, inni idą w kierunku maksymalnego uproszczenia procesu zakupu. Coraz
rzadziej pada pytanie czy wprowadzanie barier cenowych na swoich portalach rzeczywiście ma sens, wydawcy wolą zastanowić się w jaki sposób zrobić to najefektywniej. I trudno im się dziwić – odpływ czytelników mediów drukowanych do
Internetu i będący jego efektem spadek przychodów reklamowych w tym sektorze
powodują, że producenci treści szukają nowych kanałów przychodowych”224.
Jedna z teorii głosi, że w modelach sprzedaży treści w Internecie, cena ma
znaczenie drugorzędne. Najważniejsze jest przekonanie czytelnika do uiszczenia
pierwszej opłaty za treść i złamanie psychologicznej bariery przed płaceniem za
coś, co dotąd było dostępne za darmo. Według tej teorii, późniejsze ruchy cenowe mają drugorzędne znaczenie dla internetowego czytelnika. Innymi słowy, opór
220
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Por. W. Żółcińska, Internetowe czy drukowane, art. cyt.
Por. A. Todorczuk, Zarobić, nie tracąc ruchu, „Press” 2012, nr 2, s. 11.
Por. E. Mistewicz, Piano, piano nad tą trumną, „Uważam Rze” z 2 września 2012 r., [online] http://
www.uwazamrze.pl/artykul/929553-Piano--piano-nad-ta-trumna.html (dostęp 13 września 2012 r.).
Por. Opłaty za treści, paywalle, modele biznesowe, dziennikarstwo internetowe, „Mediafest” z 22 listopada 2011 r., [online] http://mediafest.pl/conference,main,1.html (dostęp 3 marca 2012 r.).
Tamże.
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czytelników przed płaceniem za treść ma podłoże psychologiczne, a nie socjoekonomiczne. Wyznawcą tej teorii wydaje się być wydawca dziennika „The Times”,
który od 1 marca 2012 r. podwoił (z 2 do 4 funtów) opłaty za dostęp do stron „The
Times”, „Sunday Times”, aplikacji na iPada i urządzenia z systemem Android oraz
dostęp do archiwów gazety sięgający roku 1785. Podobną filozofię wyznają wspominani już właściciele słowackiej firmy Piano Media, którzy również podnieśli
ceny za internetowy dostęp do swych treści225.
Coraz częstsze są przewidywania, że z czasem dojdzie do sytuacji, w której
część tytułów przeniesie się całkowicie do Internetu (środowiska cyfrowego). Będą
to zapewne pisma niszowe oraz dzienniki (na pewno straci rację bytu ich funkcja
informacyjna; być może szansą dla nich jest pogłębiona analiza i komentarz)226.
Zapewne należy się spodziewać dalszego spadku nakładów gazet. W tradycyjnej
formie mogą pozostać tygodniki, magazyny, pisma rozrywkowe227. Można zastanawiać się, czy naciski ekologów i postępująca degradacja środowiska naturalnego
nie spowodują, że ceny papieru gwałtownie wzrosną, czyniąc prasę drukowaną medium drogim i ekskluzywnym, zastrzeżonym wyłącznie dla ludzi o wyższym statusie
majątkowym.
Nie da się jednak ukryć, że Internet zmienia prasę, a – co za tym idzie – także
specyfikę wykonywania zawodu dziennikarza. W Stanach Zjednoczonych, gdzie
wskutek kryzysu prasy papierowej redakcje zaczęły zwalniać dziennikarzy publicystycznych i śledczych oraz korespondentów zagranicznych, część z nich przeszła
225
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Por. M. Miller, Times podwyższa cenę za dostęp do cyfrowych treści, „Prasa.info” z 27 lutego 2012 r.,
[online] http://www.prasa.info/index.php/artykul/url,295/ (dostęp 5 marca 2012 r.); tenże, Piano
Media podnosi ceny dostępu do treści o 25 proc., „Prasa.info” z 14 lutego 2012 r., [online] http://
prasa.info/index.php/artykul/url,285/ (dostęp 5 marca 2012 r.).
Podobny punkt widzenia prezentuje, cieszący się międzynarodową renomą, polski projektant prasy, Jacek Utko, który zauważa, iż na rynku prasy widać pewnego rodzaju zmiany w charakterze
poszczególnych rodzajów pism: dzienniki upodabniają się do tygodników, tygodniki – do miesięczników, zaś miesięczniki do książek lub fotograficznych albumów, dążąc do przyciągania czytelnika
ponadczasową zawartością. Funkcję dzienników przejmują natomiast strony internetowe i portale.
Jego zdaniem, widać następującą tendencję: media drukowane chcą być mniej newsowe, powolniejsze, bardziej poważne. News będzie raczej domeną środowiska cyfrowego. Dzienniki powinny
być mniej newsowe, a zawierać więcej wiedzy i analiz. Posługuje się przy tym grą słów w języku angielskim: raczej usepapers niż newspapers. Por. J. Utko, Future of newspapers – future of media, wpis
na blogu z 22 grudnia 2009 r., [online] http://jacekutko.wordpress.com/ (dostęp 7 marca 2012 r.).
Potwierdzeniem tej teorii wydają się być doniesienia prasowe z 21 marca 2012, że spółka Agora
– wydawca dziennika „Gazeta Wyborcza” zmieniła strategię, dotyczącą wydania internetowego
i papierowego. Newsy mają po zmianach pojawiać się głównie w serwisie Wyborcza.pl, zaś w papierowym wydaniu publikowane będą przede wszystkim komentarze, analizy i reportaże oraz ekskluzywne informacje. Por. Zmiany w „Gazecie Wyborczej”: newsy w internecie, dłuższe teksty na papierze,
„Wirtualne Media” z 21 marca 2012 r., [online] http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/zmiany-wgazecie-wyborczej-newsy-w-internecie-dluzsze-teksty-na-papierze (dostęp 21 marca 2012 r.).
Por. A. Grzesik-Robak, Media tradycyjne wobec…, art. cyt., s. 32.
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do pracy w sektorze public relations, część zaś kontynuuje swą pracę na innych
zasadach. Otóż w wyniku tych procesów na amerykańskim rynku prasowym pojawiły się organizacje non-profit, utrzymujące się głównie z darowizn i grantów
i zatrudniające dziennikarzy – przede wszystkim dziennikarzy śledczych, ale także
reporterów i publicystów. Przyczyniły się one do zdemaskowania wielu afer. Teksty zamieszczane są przede wszystkim na stronach internetowych tych organizacji,
choć zdarza się, że odpłatnie udostępniane są również mediom mainstreamowym,
których szefowie w pewnym momencie zrozumieli, że sam newsroom i materiały
agencyjne to trochę za mało, by wydawać gazetę228.
Tak czy inaczej, dyskusja między zwolennikami czytania prasy papierowej i czytelnikami prasy online, nie ustaje. Osoby przywiązane do szelestu kartek i zapachu
farby drukarskiej niechętnie myślą o zamianie papierowego wydania na ekran monitora. Odstręczają ich natrętne reklamy czy też nienaturalność czytania z ekranu.
Zwolennicy prasy online podkreślają, że jest ona bardziej aktualna, umożliwia szybsze dotarcie do informacji i ubogacenie jej materiałem audiowizualnym. Ponadto
umożliwia zapisanie artykułu na dysku twardym i stworzenie w ten sposób przenośnego archiwum treści, które czytelnik uzna za interesujące. Takie podejście prezentują zwykle czytelnicy młodsi, co może być zwiastunem nadchodzącej rewolucji
w czytelniczych obyczajach (której, notabene, wiele innych symptomów już widać).
Oprócz tego nie bez znaczenia jest argument finansowy229 (choć czasy całkowicie
darmowego dostępu do zawartości Internetu wydają się już również odchodzić do
przeszłości). Z tego względu, zdaniem A. Starewicz Jaworskiej, przyszłości gazetowych witryn należy upatrywać bardziej w pełnieniu funkcji uzupełniających/wspierających/towarzyszących wydaniom papierowym. Miałyby one oferować informacje
niedostępne dla pism papierowych np. z racji objętości czy skomplikowania230.
Ponadto wydawcy uruchamiają na witrynach swych tytułów RSS231, czaty, blogi
dziennikarzy i czytelników, fora dyskusyjne, oferują dostęp do bezpłatnych kont
228
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Por. B. Biel, Profit z non profit, „Press” 2012, nr 3, s. 40–43.
Por. A. Starewicz-Jaworska, Prasa cyfrowa…, art. cyt., s. 83–85.
Tamże.
RSS (Really Simple Syndication) określany jest jako opcjonalna (w stosunku do standardowej nawigacji z użyciem paska adresowego, zestawu zakładek w przeglądarce lub korzystanie z wyników
wyszukiwarki) metoda korzystania z zasobów internetowych, zwłaszcza z opublikowanych wiadomości i wpisów na blogach”. Za bezpośredniego poprzednika RSS należy uznać newsletter, który
jednak był narzędziem komunikacji marketingowej typu push – odbiorca był bierny, jego rola ograniczała się do zaprenumerowania i odbioru. RSS to forma komunikowania typu pull. Użytkownik
ma całkowity wpływ na proces subskrypcji, możliwość selekcji informacji (filtrowanie i blokowanie
niepożądanych treści); musi też aktywnie wyszukiwać kanały RSS. Kanał RSS to plik tekstowy
o rozszerzeniu .xml, który zawiera nagłówek lub streszczoną formę wiadomości (ew. jej pełną
treść). Czytnik RSS to program komputerowy, umożliwiający subskrypcję i czytanie kanałów RSS.
Stopniowo RSS przestaje być narzędziem powiadamiania o modyfikacji treści, staje się spersona-
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mailowych. Blogi dziennikarzy zapewniają bliski kontakt z odbiorcami, relacjonowanie na bieżąco wydarzeń, a przede wszystkim umożliwiają subiektywne komentarze232. Nierzadko treść wpisu na blogu przenika również do wydania papierowego. Cenną zaletą prasy w Internecie jest również błyskawiczny i tani przekaz,
brak ograniczeń geograficznych i czasowych, bezpośredni przekaz do odbiorcy
(np. w technologii PUSH233) oraz szybka reakcja na aktualne wydarzenia. Wiadomości mogą być oferowane w wersjach rozszerzonych i ubogacone materiałem
słowno-dźwiękowym. Prasa internetowa może być także spersonalizowana i dostosowana do potrzeb użytkownika. Dodatkowe plusy to kontakt online z czytelnikami, praktycznie brak ograniczeń objętości (tak nieraz dokuczliwy w druku),
elastyczna ramówka, możliwość prowadzenia badań marketingowych online, interaktywność, mobilność, brak zwrotów oraz ekologiczność234.
Niewątpliwie czynnikiem sprzyjającym rozwojowi e-prasy i e-książki byłoby
zrównanie stawek VAT na publikacje papierowe i elektroniczne. Wydaje się, że
należałoby to uznać za jeden z prawnych absurdów, ale w Unii Europejskiej stawki
te są różne. Na wydania papierowe – według unijnej dyrektywy – obowiązuje obniżona stawka VAT (w Polsce – 5%), zaś e-publikacje traktowane są jako usługa
i obłożone wyższą stawką VAT (w Polsce 23%). Jednak mimo tej dyrektywy, Francja i Luksemburg zdecydowały się na zastosowanie obniżonych stawek VAT także
wobec publikacji elektronicznych. Wyjściem może być zmiana definicji e-booka
(dotychczas jest on definiowany jako usługa). Obecna sytuacja prowadzi do paradoksalnego stanu, w którym publikacje elektroniczne są tylko nieznacznie tańsze
lub równe ceną wydaniu papierowemu, podczas gdy powinny być tańsze od niego
o ok. 40%. Powoduje to także wzrost piractwa i rozrost szarej strefy235.
Jak widać, pytania o przyszłość prasy pozostają na razie nierozstrzygnięte.
Istnieje przynajmniej kilka możliwych scenariuszy, od całkowitego zaniku prasy
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lizowanym centrum informacji i publicystyki. Por. M. Zaremba, RSS – cechy i ewolucja, w: K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman (red.), Internetowe gatunki dziennikarskie, Warszawa 2010, s. 226–234.
Por. A. Starewicz-Jaworska, Prasa cyfrowa…, art. cyt., s. 87.
Technologia PUSH to rodzaj komunikacji internetowej, gdzie żądanie transferu danych nie płynie
od użytkownika (jak to miało miejsce w technologii PULL), ale od serwera lub wydawcy danych.
Push e-mail to technologia pozwalająca na natychmiastowe dostarczenie poczty do naszego urządzenia mobilnego w tej samej chwili, gdy nowa wiadomość znajdzie się na serwerze w skrzynce
odbiorczej. Por. Push technology, „Wikipedia”, [online] http://en.wikipedia.org/wiki/Push_technology (dostęp 25 stycznia 2012 r.); Google Mail obsługuje technologię Push, „MyApple” z 24 września 2009 r. [online] http://myapple.pl/news/116563–google-mail-obsluguje-technologie-push.html
(dostęp 25 stycznia 2012 r.).
Por. A. Małachowski, Internet jako platforma konkurencji…, art. cyt., s. 132–133.
Por. P. Rochowicz, M. Lemańska, Nowa definicja e-booka obniży VAT, „Rzeczpospolita” z 27 kwietnia 2012 r., [online] http://www.rp.pl/artykul/792736,866858-VAT-na-e-booki--rzad-chce-zmienic-przepisy--aby-obnizyc-podatek.html (dostęp 27 kwietnia 2012 r.).
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drukowanej, a nawet informacji o wysokiej jakości, poprzez całą gamę rozwiązań
pośrednich (współistnienie prasy papierowej i elektronicznej), aż do wersji zakładającej likwidację dziennikarstwa online. Niewątpliwie ważną rolę w kształtowaniu
możliwych scenariuszy odegra czynnik ekonomiczny – póki co widać, że odejście
wydawców od wydań papierowych na rzecz wydań internetowych czy też mobilnych aplikacji prasowych niekoniecznie przekłada się na sukces przy kasie. Reklamodawcy mimo wszystko mają większe zaufanie do tradycyjnych form reklamy.
Wydawcy szukają zatem źródła finansowania swych redakcji w opłatach za treści
prasowe. Ostrożnie można przewidywać dalszy rozwój wydań na urządzenia mobilne – uzależniony od tempa przyrostu sprzedaży tychże urządzeń. Dość niestabilną
zmienną tego systemu wydaje się być również czynnik rozwoju technologicznego
(pamiętajmy, że jeszcze kilka lat temu rynek nie znał urządzeń takich jak tablet czy
smartfon). Stąd też najbardziej prawdopodobne wydaje się stwierdzenie, że dalszy
scenariusz dziejów prasy napiszą pospołu księgowi, technicy, a także (last, but not
least) czytelnicy, którzy (o ile zachowają umiejętność czytania), sami zdecydują,
w jaki sposób chcą obcować z treściami, proponowanymi im przez wydawców.

5

Radio i telewizja w świecie analogowym

W

spółcześnie trudno sobie wyobrazić życie współczesnego człowieka bez
środków społecznego przekazu – czyli sytuację, gdy nie towarzyszy nam
medialny zgiełk, jazgot i związana z nim powódź informacji. Powódź, na którą
nieraz narzekamy, ale do której przyzwyczailiśmy się i bez której ciężko nam funkcjonować. 300 lat temu dopiero rodziła się prasa masowa, o radiu czy telewizji
nawet jeszcze nikt nie myślał. Dlatego warto uświadomić sobie tło i kontekst społeczno-historyczny czasów, które przyniosły nam te niezwykłe wynalazki. Cofnijmy
się więc nieco w czasie: może nie owe przywołane na początku 300 lat, ale mniej
więcej do połowy XIX wieku, do której sięgają swymi najdłuższymi korzeniami
początki (czy może raczej prapoczątki) radia i telewizji.
W Europie wojna francusko-pruska w 1870 r., która została zakończona zjednoczeniem Niemiec, do tego słabość Francji i coraz większa potęga carskiej Rosji
wyznaczały nowy rozkład sił na mapie naszego kontynentu. Do tego należy także
odnotować dość bolesny proces przechodzenia od pozostałości feudalizmu do bardziej nowoczesnych ustrojów. Ponadto pojawiały się nowe ideologie, doktryny oraz
kierunki myślowe i filozoficzne: liberalizm, kapitalizm, imperializm prowadzący
do kolonializmu. Na gruncie filozofii do głosu doszły pozytywizm A. Comte’a,
materializm i ateizm. Odnotować także należy gwałtowny i dynamiczny rozwój
techniki, nazywany „rewolucją przemysłową”, który zaowocował gwałtownym rozwojem przemysłu, ale również nasileniem procesów urbanizacyjnych oraz daleko
idącymi zmianami w strukturze społeczeństwa1. W Stanach Zjednoczonych to czas
wojny secesyjnej, którą można uznać za etap przejściowy między wojną tradycyjną, toczoną w XVIII i XIX wieku, a wojną nowoczesną, totalną, która stała się
domeną wieku XX; do oznak „nowoczesności” tej wojny należy zaliczyć choćby
powszechne wykorzystanie telegrafu czy kolejnictwa2.

1
2

Por. A. Adamski, Kapłan i dziennikarz, Warszawa 2008, s. 14.
Por. Sz. Gołębiewski, Wojna secesyjna – pierwsza wojna nowoczesna?, [online], http://www.his.umk.
pl/wydzial/studenci/kolanaukowe/sknmdoiuw/referaty/wsecwn.html (dostęp 17 listopada 2011 r.).
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Jednak scenę komunikacyjną przełomu XIX i XX w. kształtowała nie tylko błyskawicznie rozwijająca się technika. Jej charakter określały bowiem potrzeby coraz szerszych kręgów społeczeństwa, które oczekiwały coraz bardziej dokładnych
i precyzyjnych informacji o świecie, poszukiwały nowych form i sposobów coraz
bardziej zróżnicowanego uczestnictwa w kulturze, a także okazji do przeżywania
wspólnych doznań, które miały być związane z poznawaniem świata czy też po
prostu z zabawą. Zatem „scenę komunikacyjną XIX stulecia można z powodzeniem opisać jako konsekwencję współistnienia intensywnie się rozwijającej nauki,
techniki i kultury popularnej”3. Główne słowa kluczowe, z którymi kojarzy się nam
wiek XIX, związane są z techniką, ale także z przestrzenią, ruchem i czasem. Elektryczność, telegraf, telefon, fonograf, kino, fotografia, metro, samochód, komunikacja lotnicza… Świat kurczył się i tracił swoje tajemnice. Jednocześnie wiadomości o nowych odkryciach coraz łatwiej i prędzej docierały do coraz to odleglejszych
zakątków kuli ziemskiej. Z kolei odbiorcy informacji zaczynali coraz bardziej cenić
nie tylko samą rozmaitość napływających informacji, ale także sposób ich przekazywania4. „Coraz częściej postępy techniki będą miały też istotne konsekwencje
estetyczne i obyczajowe. Stanie się to niebawem zasadniczą cechą kultury masowej
XX stulecia. Późniejsze radio, telewizja, komputer, Internet potwierdzą tę zależność, którą zapowiadają już ostatnie dekady XIX stulecia”5. I właśnie powstaniu
oraz funkcjonowaniu radia i telewizji w świecie analogowym oraz temu, jak te media zmieniły świat będzie poświęcony kolejny rozdział.

5.1. Radio i jego historia
T. Crook w książce „International Radio Journalism: History, Theory and Practice” pisze, że w 1899 r. Orson Welles napisał opowiadanie „When The Sleeper
Wakes”, w którym stworzył wizję, że „gdzieś, kiedyś” w bliżej nieokreślonej przyszłości w każdym domu będą stały wielkie, mówiące maszyny, podające bez przerwy informacje i propagandę. Jak pisze Crook – musiał czekać zaledwie 39 lat, aby
zobaczyć masową panikę, spowodowaną radiową adaptacją jego powieści „Wojna
światów”6. Historia rozwoju radia mogłaby być przedmiotem niejednej powieści:
3

4
5
6

M. Hendrykowska, Technika – ruch – informacja. Wiek XIX: komunikacja społeczna na progu audiowizualności, w: M. Hopfinger (red.), Nowe media w komunikacji społecznej XX wieku. Antologia,
Warszawa 2002, s. 25.
Tamże, s. 26–27.
Tamże, s. 38.
Por. T. Crook, International Radio Journalism: History, Theory and Practice, Londyn–Nowy Jork
1998, s. 57.
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pełno tu zaskakujących zwrotów akcji, opisów ludzkiego geniuszu, dziejów przypadku, czy nawet wątków kryminalnych.
Które spośród całej palety wydarzeń, składających się na historię mediów można uznać za prapoczątek radia? Czy będzie to rok 1793 i zatwierdzenie pierwszej
linii telegraficznej Paryż-Lille, sporządzonej według systemu Claude’a Chappe’a
(uruchomionej w lipcu 1794 r.)?7 Czy też rok 1837 i prezentacja telegrafu elektromagnetycznego Samuela Morse’a?8 Czy może należałoby się cofnąć w przeszłość
jeszcze mocniej, do pierwszych prób przekazywania informacji na odległość przy
pomocy sygnałów dymnych i świetlnych? A może za początki łączności radiowej
należałoby uznać doświadczenia Jamesa Clerka Maxwella, który w 1873 r. w swoim dziele „Elektryczność i magnetyzm” wykazał, że energia rozchodzi się w formie
fal z prędkością światła, a do tego udowodnił istnienie fal elektromagnetycznych,
różnych od fal świetlnych?9 Maxwell jednak bazował bardzo mocno na wynikach
pracy Faradaya…10 Tuż obok Maxwella należałoby postawić Heinricha Hertza,
młodego wówczas fizyka niemieckiego, który w 1888 r. potwierdzając teorię Maxwella, udowodnił elektromagnetyczną naturę światła, a następnie zademonstrował działanie radia w praktyce, choć trzeba przyznać, że sam nie wierzył, iż odkryte
przez niego fale znajdą jakiekolwiek zastosowanie11. Zresztą, nie tylko on głośno
wyrażał wątpliwości tego typu – w 1897 r. słynny angielski fizyk lord Kelvin miał powiedzieć, że „radio nie ma przyszłości”12 (jak się jednak okazało – nie miał racji).
Odkrycia Maxwella i Hertza popychały wynalazców do coraz to nowych prób
zastosowania ich w praktyce. Stąd też w wielu opracowaniach za początki radia
uznaje się po prostu po prostu próby Marconiego, które w efekcie doprowadziły
7
8

9
10
11

12

Por. Z. Bajka, Historia mediów, dz. cyt., s. 246.
Tamże, s. 247. Można dyskutować, czy powstanie radia można wiązać z telegrafem. Do takiego
stwierdzenia uprawnia nas choćby teza, sformułowana przez autora hasła „Radio” w „Słowniku
terminologii medialnej” pod red. W. Pisarka: „Wynalazek radia zrodził się niejako przypadkowo jako efekt poszukiwania telegrafu bez drutu (ang. wireless, fr. télégraphie sans fil), bezprzewodowego telefonu czy po prostu radiotelegrafu, który nie wymagał specjalnie kładzionych kabli.
R., w które radiotelegraf się szybko przekształcił, spełniało dwa cele: 1. umożliwiło ludziom porozumiewanie się, pozostając w swoich domach lub miejscach pracy; 2. ograniczyło do minimum
infrastrukturę techniczną towarzyszącą telefonowi i telegrafowi”. Radio, w: W. Pisarek (red.),
Słownik terminologii medialnej, Kraków 2006, s. 172.
Por. T. Goban-Klas, Zarys historii i rozwoju mediów. Od malowideł naskalnych do multimediów,
Kraków 2001, s. 39.
Por. B. Parker, The History of Radio, [online] http://www.localhistory.scit.wlv.ac.uk/Museum/Engineering/Electronics/history/radiohistory.htm (dostęp 16 listopada 2011 r.).
Radio, w: W. Pisarek (red.), Słownik terminologii…, dz. cyt., s. 172. Hertz skonstruował urządzenie,
składające się z dwóch cewek. Jedna z nich była generatorem drgań elektrycznych, czyli oscylatorem fal, zaś druga ich odbiornikiem. Eksperymenty Hertza były kontynuowane przez angielskiego
fizyka Olivera Lodge’a. Por. T. Goban Klas, Zarys historii i rozwoju mediów…, dz. cyt., s. 39.
Por. S. Jędrzejewski, Radio, w: E. Chudziński (red.), Słownik wiedzy o mediach, Warszawa–Bielsko
Biała 2007, s. 154.
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go do chlubnego miana odkrywcy radia (choć autor niniejszego opracowania doskonale pamięta podręczniki historii z czasów PRL, w których jako odkrywca radia
figurował Rosjanin Aleksander Popow; Marconi był wymieniany jako ten, który
niezależnie od Popowa również zbudował swój prototyp radia). Jak było naprawdę? Na pewno obaj podejmowali próby wytworzenia fal radiowych przez indukcję
i chcieli w ten sposób przekazywać fale elektromagnetyczne na odległość. Popow
przekazał w 1985 r. falę elektromagnetyczną na odległość 80 m13, a miejscem eksperymentu były budynki Uniwersytetu w Petersburgu14. 7 maja 1895 r. Popow napisał list, adresowany do Wydziału Fizyki Rosyjskiego Towarzystwa Fizycznego
i Chemicznego. List nosił tytuł „W sprawie relacji sproszkowanych metali do drgań
elektrycznych” i zawierał opis jego eksperymentu15. Data wysłania listu (7 maja)
obchodzona była później uroczyście w Związku Radzieckim jako Dzień Radia16.
Co do Marconiego, to w tym samym roku udało mu się, łącząc cewkę oscylacyjną Hertza z kluczem telegraficznym Morse’a i uziemioną anteną nadawczą przesłać sygnał elektromagnetyczny na odległość ok. 2 kilometrów ze swojej pracowni
w Villi Grifone do uziemionej anteny odbiorczej i cewki odbiornika17. Marconi
opatentował swój wynalazek w Anglii w roku 189618. Na Zachodzie to właśnie on
jest uważany za ojca radia, choć obok Marconiego i Popowa wymienia się jeszcze
jedno nazwisko: Nicola Tesla. Kto wie, czy to właśnie on nie figurowałby w encyklopediach na miejscu Marconiego, gdyby nie pożar w laboratorium. Na początku
1895 r. prowadzący swe eksperymenty w Stanach Zjednoczonych Tesla był w stanie przesyłać sygnał na odległość 50 mil. Pożar zatrzymał na jakiś czas jego prace
i umożliwił Marconiemu uzyskanie patentu w Anglii; dość powiedzieć, że kiedy
w 1899 r. Marconi przesyłał sygnał radiowy przez Kanał La Manche, używał właśnie oscylatora, skonstruowanego przez Teslę19. Ten sam oscylator pomógł Marconiemu przesłać w 1901 r. sygnał radiowy przez Atlantyk w roku 1901 (sygnał, którym były trzy litery „S” w alfabecie Morse’a był przesłany między miejscowościami
Poldhu w Kornwalii i St. John’s w Newfoundland20.
Początkowo Marconi nie był w stanie uzyskać patentu na radio w Stanach
Zjednoczonych, za sprawą wcześniejszego opatentowania oscylatora przez Teslę.
13
14
15
16
17
18
19
20

Por. T. Goban-Klas, Zarys historii i rozwoju mediów…, dz. cyt., s. 39.
Por. Radio, w: D.A. Stout (Ed.), The Encyclopedia of Religion, Communication, and Media, Routledge, New York–London 2006, s. 372.
Por. M. Radovsky, Aleksander Popov: Inventor of Radio, tł. z rosyjskiego G. Yankovsky, University
Press of Pacific, Honolulu, Hawaii 2001 (reprint wydania z 1957 roku), s. 50.
Tamże.
Por. T. Goban Klas, Zarys historii i rozwoju mediów…, dz. cyt., s. 40.
Radio, w: W. Pisarek (red.), Słownik terminologii…, dz. cyt., s. 172.
Por. Tesla: Life and Legacy, [online] http://www.pbs.org/tesla/ll/ll_whoradio.html (dostęp 17 listopada 2011 r.).
Radio, w: D.A. Stout (Ed.), The Encyclopedia of Religion, Communication…, dz. cyt., s. 372.
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Otrzymał on jednak olbrzymie wsparcie od Edisona i Carnegiego (Edison został
głównym inżynierem w formie American Marconi). W 1904 r. niespodziewanie
Marconiemu udało się uzyskać patent na radio także w USA (przyczyny i okoliczności tego wydarzenia są dość niejasne) . W 1909 r. Marconi, do spółki z Ferdinandem Braunem, otrzymał nagrodę Nobla z fizyki „w uznaniu ich wkładu w rozwój telegrafii bezprzewodowej”21. Już po śmierci Tesli, w 1945 r. amerykański Sąd
Najwyższy przyznał prawa do radia jednak jemu, ale miało to już charakter raczej
symboliczny (choć dla rządu USA wiązało się z uniknięciem roszczeń Marconiego
o korzystanie z opatentowanych przezeń urządzeń podczas I wojny światowej)22.
Trudno zatem udzielić jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, który moment
należy uznać za prawdziwe prapoczątki radia; jak widać, trudno nawet jednoznacznie wskazać właściwego wynalazcę radia. Jest to chyba kwestia umowna, niewolna
od kontrowersji i nierozstrzygniętych pytań.
Dalsza historia radia rozwijała się błyskawicznie. Jeszcze w 1900 r., a więc
przed transmisją fal radiowych przez Atlantyk, na jednym z amerykańskich uniwersytetów, kanadyjskiemu profesorowi Reginaldowi A. Fessendenowi udało się
przesłać drogą bezprzewodową ludzki głos. Także Fessenden był pierwszym człowiekiem w dziejach, który nadał audycję radiową: miało to miejsce 24 grudnia
1906 r. w Brant Rock w stanie Massachusetts. Audycja była odbierana w promieniu 9 km od nadajnika. Pierwsza transmisja w Europie dokonała się dwa lata później w Paryżu przy pomocy nadajnika umieszczonego na wieży Eiffla w Paryżu23.
W 1910 r. za pośrednictwem radia odbyła się pierwsza doświadczalna transmisja
sygnałów fonicznych, w 1914 r. została uruchomiona pierwsza próbna rozgłośnia
w Belgii (nadająca początkowo wyłącznie program muzyczny), zaś w 1917 r. zaistniała eksperymentalna stacja na Uniwersytecie w Wisconsin (nadawała komunikaty meteorologiczne, początkowo tylko alfabetem Morse’a)24. Jednak „aż do końca
I wojny światowej radio zachowało wyłącznie charakter instrumentalny, służąc komunikacji morskiej i celom militarnym”25.
Człowiekiem, któremu Ameryka i cały świat zawdzięczają gwałtowny wzrost
roli radia i przyspieszenie jego rozwoju był David Sarnoff, późniejszy prezes Radio Corporation of America (1918), który „był człowiekiem z wizją, wierzył, że
radia mogą słuchać miliony i może być zyskownym przedsięwzięciem. Mówił radio
music box, wierzył, że na dostarczaniu Amerykanom informacji, rozrywki i muzyki
21
22
23
24
25

Por. The Nobel Prize in Physics 1909 – Guglielmo Marconi, Ferdinand Braun, [online], http://www.
nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1909/# (dostęp 17 listopada 2011 r.).
Tamże.
Por. Z. Bajka, Historia mediów, dz. cyt., s. 189.
Por. A. Zwoliński, Słowo w relacjach społecznych, Kraków 2003, s. 315.
Por. S. Jędrzejewski, Radio. Narodziny – Ewolucja – Perspektywy, w: Z. Bauer, E. Chudziński (red.),
Dziennikarstwo i świat mediów, Kraków 2000, wyd. 2, s. 60.
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można zrobić świetny interes. W pionierskich czasach twierdził z całym przekonaniem, że radio może być w każdym amerykańskim domu. Jakże inaczej myślał, niż
Bell, który wymyśliwszy telefon uznawał go raczej za zabawkę, niż coś, co przyda
się w przyszłości każdemu wręcz człowiekowi na ziemi”26.
Za pierwszą stację radiową uznaje się KDKA – stację z Pittsburga, założoną
przez Franka Conrada w roku 1920. Wprawdzie niektórzy historycy mediów są
skłonni palmę pierwszeństwa przyznać stacji KOW z Kaliforni (1919), to jednak
– ponieważ nadawała ona programy dość nieregularnie – zwycięża raczej przekonanie o pierwszeństwie KDKA. Swój rozwój owa stacja zawdzięcza faktowi,
że krótko po otrzymaniu licencji i rozpoczęciu nadawania odbywały się wybory
prezydenckie w USA. Bieżące raportowanie ich wyników spowodowało niebywały
wzrost popularności stacji. Dodatkowym impulsem było rozpoczęcie w połowie
1921 r. przez konsorcjum RCA produkcji odbiorników radiowych pod nazwą „Radiola”, których sprzedaż pod koniec lat 20. liczono już w milionach27.
Utworzenie w Wielkiej Brytanii w roku 1922 działalności rozgłośni BBC (British
Broadcasting Company), zdaniem T. Gobana-Klasa można uznać za rozpoczęcie
„ery radia jako masowej jednokierunkowej łączności bezprzewodowej”28.
Dalszy rozwój radiofonii postępował lawinowo. Dynamicznego rozwoju nie wyhamowało nawet zawieszenie działalności prywatnych radiostacji przez rząd amerykański na czas I wojny światowej. Po jej zakończeniu w radio zaczęły inwestować
przedsiębiorstwa, zajmujące się produkcją maszyn elektrycznych i łącznością. Były
wśród nich firmy takie jak: American Telegraph and Telephone (AT&T), Westinghouse
oraz General Electric (GE). W 1926 r. zawiązała się NBC Radio (National Broadcasting Company) w Stanach Zjednoczonych – pierwsza na świecie sieć radiowa.
Emitowała ona program na obszarze całego kraju. Jej konkurentką była sieć CBS
(Columbia System Inc.). Radio powoli zaczęło spychać prasę do roli medium drugorzędnego. Stałe programy radiowe zaczęto nadawać w latach 1922–1933 we wszystkich krajach europejskich i w USA. W roku 1925 liczba rozgłośni radiowych wynosiła ok. 600, zaś w roku 1935 – już około 1300. Poziom tempa przyrostu ich liczby
widać dobrze na przykładzie Stanów Zjednoczonych, gdzie w roku 1921 nadawało
30 rozgłośni, w 1922 – już 451, zaś w 1923 r. – 556 rozgłośni. Z kolei liczba radioodbiorników w roku 1921 wynosiła 50 tysięcy, zaś w roku 1929 – 10 milionów29.
Jeśli idzie o początki polskiej radiofonii, to 18 sierpnia 1925 roku rozstrzygnięto konkurs na eksploatację ogólnopolskiej sieci radiofonicznej (wcześniej jednak
osoby związane z Wojskiem Polskim dokonywały próbnych emisji sygnałów radio26
27
28
29

Z. Bajka, Historia mediów, dz. cyt., s. 190.
Tamże, s. 190–191.
T. Goban-Klas, Zarys historii i rozwoju mediów…, dz. cyt., s. 41.
Por. A. Zwoliński, Słowo w relacjach…, dz. cyt., s. 315–316.
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wych już od 1919 r.). Konkurs wygrała grupa pod nazwą „Polskie Radio S.A.”. Dyrektorem został dr Zygmunt Chamiec. Warszawska stacja Polskiego Radia zaczęła
regularnie nadawać program 18 kwietnia 1926 roku ze stacji nadawczej typu Q
angielskiej firmy Marconi Wireless o mocy ~1,5 kW, która znajdowała się tymczasowo na terenie Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego w Warszawie. Studio
nadawcze zostało urządzone na ul. Kredytowej w gmachu Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego30.
Patrząc na historię radia pod nieco innym kątem, można zauważyć, że historycy
mediów wyróżniają trzy fazy rozwoju radia tradycyjnego (analogowego). Pierwsza
to „bezprzewodowy telegraf” z umowną datą 1895 r. Druga to transmisja AM
(1922), zaś trzecia to FM31 i radioodbiorniki tranzystorowe (1955 r.). Fazy te łączą się z rozwojem innych technologii dźwięku i powstawaniem nowych gatunków
radowych. W fazie drugiej pojawiło się nagranie muzyczne i mikrofon, w fazie
trzeciej płyta długogrająca, magnetofon kasetowy, walkman. Jednak w każdej
z tych trzech faz nigdy nie podlegała dyskusji sama idea broadcastingu32 (rozpo30

31

32

Por. M. Bryx, Historia radia w Polsce, [online] http://historiaradia.neostrada.pl/Historia.html (dostęp 17 listopada 2011 r.). Więcej o początkach polskiej radiofonii zob. M. Kwiatkowski, Narodziny
Polskiego Radia: radiofonia w Polsce w latach 1918–1929, Warszawa 1972. Na temat całej historii
radia i telewizji w Polsce warto sięgnąć do fundamentalnego opracowania: S. Miszczak, Historia
radiofonii i telewizji w Polsce, Warszawa 1972. Na uwagę zasługuje również fakt, że polska radiofonia od początku swego istnienia miała związek z religią i Kościołem; jako pierwsza przeprowadziła
bowiem transmisję Mszy Świętej (3 maja 1927 r.) oraz zaczynała i kończyła codzienny program
nadawaniem pieśni religijnych; transmitowanie liturgii przyczyniło się do powstania nowej dziedziny homiletycznej, a mianowicie kaznodziejstwa radiowego. Zob. G. Łęcicki, Media katolickie
w III Rzeczypospolitej (1989–2009), „Kultura – Media – Teologia” 2010, 2(2), s. 117. Zob. także:
M. Laskowska, Ks. Stefan Wyszyński jako dziennikarz i redaktor (1924–1946), Toruń 2011, s. 263.
FM to skrót od frequency modulated system. Wbrew powszechnemu rozumieniu nie jest on tożsamy
z falami ultrakrótkimi (UKF), lecz dotyczy sposobu transmisji, stosowanego w różnych zakresach
fal (choć najczęściej używany był właśnie w wypadku fal ultrakrótkich). FM, czyli modulacja częstotliwości różni się od AM (modulacja amplitudy). W wypadku FM następuje kodowanie informacji
w fali nośnej przez zmiany jej chwilowej częstotliwości, w zależności od sygnału wejściowego. AM
polega na kodowaniu sygnału informacyjnego (szerokopasmowego o małej częstotliwości) w chwilowych zmianach amplitudy sygnału nośnego (inaczej nazywanej falą nośną). Por. FM Radio, „IEEE
Global History Network” (brak daty opubl.), [online] http://www.ieeeghn.org/wiki/index.php/FM_
Radio (dostęp 24 lutego 2012 r.); Modulacja amplitudy, „Wikipedia” (aktualizacja 9 lutego 2012 r.)
[online] http://pl.wikipedia.org/wiki/Modulacja_amplitudy (dostęp 24 lutego 2012 r.); UKF, „Wikipedia” (aktualizacja 23 stycznia 2012 r.), [online] http://pl.wikipedia.org/wiki/UKF (dostęp
24 lutego 2012 r.); Modulacja częstotliwości, „Wikipedia” (aktualizacja 1 lutego 2012 r.) [online]
http://pl.wikipedia.org/wiki/Modulacja_cz%C4%99stotliwo%C5%9Bci (dostęp 24 lutego 2012 r.).
Jak zauważa J. Gripsrud, „słowo broadcasting to swoista metafora rolnicza. Pierwotnie oznaczało ręczne, bardzo zamaszyste rozsiewanie nasion. Mamy więc metaforyczne wiadro nasion –
scentralizowane źródło informacji, wiedzy, kompetencji kreatywnej i technicznej – które należy
rozpowszechnić tak bardzo, jak to jest możliwe, na pewnym polu lub terytorium. Broadcasting
jest więc optymistyczną, modernistyczną metaforą: rozsiewanie zwieńczone powodzeniem, które w odpowiednich warunkach do wzrostu wyda bogate plony w przyszłości, kiedy uniwersalnie
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wszechniania programu radiowego), opartego na tradycyjnym schemacie komunikacji masowej. Dopiero w fazie czwartej – dokonującej się obecnie, a polegającej
na przejściu radia w świat cyfrowy – władza nad programem wyraźnie przesuwa
się w stronę słuchacza-konsumenta. Dokonuje się to na czterech płaszczyznach:
produkcji (gdyż prosument może sam generować program muzyczny lub słowny
i zarządzać nim), transmisji, magazynowania treści i na płaszczyźnie ekonomicznej
(znaczne obniżenie kosztów produkcji radiowej – dziś praktycznie każdy na domowym komputerze z darmowym oprogramowaniem do obróbki dźwięku może
zmontować prostą audycję)33.
Jeszcze inne spojrzenie na historię radia odwołuje się do teorii sześciu faz życia
mediów Wilziga i Cohena-Avigdora (narodziny, zastosowanie, wzrost, dojrzałość,
samoobrona oraz adaptacja, konwergencja lub uwiąd). Narodziło się zatem radio
jako radiotelegraf. Jednak jego wielka siła drzemała nie tyle w przekazie słowa
mówionego, co muzyki. Złota era radiofonii w latach 30. XX w. była wynikiem połączenia sił przemysłu radiowego z fonograficznym. Zagrożenie nadeszło z rozwojem telewizji, ale radio nie poddało się: dokonało technicznego i programowego
przekształcenia. W miejsce fal długich i średnich wprowadzono nadawanie FM,
co sprzyjało pojawianiu się stacji lokalnych i niszowych oraz budowie przenośnych
radioodbiorników, co umożliwiło odbiór mobilny. Zmieniono też format i treści
programowe, lansując np. muzykę młodzieżową, lekceważoną w stacjach AM. Od
strony technicznej nie bez znaczenia był rosnący komfort odbioru dźwięku (stereofonia, hi-fi). Obecnie radio znajduje się w fazie konwergencji34.
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Jeśli chodzi o telewizję, jej historia również jest burzliwa i pełna przygód oraz niespodziewanych zwrotów akcji. Sama idea przekazywania obrazu na odległość była
nieobca już naszym przodkom, jednak brak odpowiednio zaawansowanych rozwiązań technicznych powodował, że mogła ona znajdować swój wyraz jedynie w bajkowym motywie szklanej kuli, w której czarownica mogła widzieć inne osoby, a nawet
przyszłość. Jednak odkrycie tzw. efektu fotoelektrycznego przez Irlandczyka Jose-

33
34

rozpowszechniona informacja, edukacja i rozrywka (…) spowoduje powstanie oświeconej, bogatej społecznie i kulturowo, przypuszczalnie całkiem szczęśliwej populacji”. J. Gripsrud, Telewizja i nadawanie masowe – prawdopodobieństwo przetrwania w epoce cyfrowej, tł. R. Machura, w:
T. Bielak, M. Filiciak, G. Ptaszek (red. i wybór), Zmierzch telewizji? Przemiany medium. Antologia,
Warszawa 2011, s. 72.
Por. S. Jędrzejewski, Radiofonia publiczna…, dz. cyt., s. 164–165.
Por. T. Goban-Klas, Radiomorfoza w kontekście ewolucji, adaptacji i konwergencji mediów, „Studia
Medioznawcze” 2006, nr 3(26), s. 17–19.
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pha Maya w roku 1873 uważane jest za początek ściśle naukowych badań, których
efektem było powstanie telewizji35. Nieco wcześniej – bo w roku 1843 – Aleksander
Bayn przedstawił ideę transmisji na odległość nieruchomych obrazów, fotografii
i rysunków36. Natomiast techniczne uwarunkowania i rodowód telewizji związane
są z rozwojem elektroniki. „Powstawanie obrazu telewizyjnego opiera się na systemach telekomunikacyjnych powiązanych z całą naziemną infrastrukturą nadawczo-przekaźnikowo-odbiorczą, a później także satelitarną. W procesie tym uczestniczy
szereg elementów składowych: od kamer telewizyjnych po teleodbiorniki”37.
W historii telewizji mamy też akcenty polskie. Za taki bez wątpienia można
uznać opublikowany w 1878 r. w czasopiśmie „Kosmos” artykuł Juliana Ochorowicza, zatytułowany „O możności zbudowania przyrządu do przesyłania obrazów
optycznych na dowolną odległość”38. Natomiast „ojcem telewizji” określa się czasem Paula Nipkowa – Niemca, urodzonego w Lęborku na Pomorzu (jego dziadek
nazywał się Magdaliński). Idea telewizji – widzenia na odległość – miała powstać
w studenckim pokoju w Berlinie przy Philipstrasse 13 w dniu 23 grudnia 1883 r.
Sam projekt telewizji został utrwalony na papierze w postaci szkiców i opisów,
a następnie opatentowany39. Nipkow kontynuował swoje prace, idąc w stronę mechaniczno-optycznego przekazywania obrazu, który przez jakiś czas był obowiązujący w badaniach nad przekazywaniem obrazu na odległość40. Urządzenie skonstruowane przez Nipkowa składało się z umieszczonych w jednej osi przestrzennej
dwóch tarcz. Były one napędzane zsynchronizowanymi silnikami i miały spiralnie
rozmieszczone maleńkie otwory. Na jedną z tarcz przy pomocy soczewek był rzutowany obraz. Za tarczą znajdowała się fotokomórka, która przetwarzała w sygnały elektryczne światło, przedostające się przez otwory. Impulsy elektryczne były
z kolei przewodowo transmitowane do lampy rozbłyskowej, oświetlającej tarcze
o podobnej budowie. Przez otwory w drugiej tarczy przedostawał się promień światła, który „rysował” na ekranie obraz, obserwowany przez pierwszą fotokomórkę.
Pierwsza tarcza spełniała zatem rolę prymitywnej kamery, a druga – odbiornika41.
Kolejnym polskim akcentem w historii telewizji jest nazwisko Jana Szczepanika – polskiego wynalazcy samouka (nazywanego „polskim Edisonem”), który
w 1897 r. zgłosił w Brytyjskim Urzędzie Patentowym wniosek na „elektroskop”
– urządzenie do reprodukowania obrazów na odległość za pośrednictwem elektryczności. Był to w istocie patent na telewizor, który jednak – jak wiele innych
35
36
37
38
39
40
41

Por. Z. Bajka, Historia mediów, dz. cyt., s. 248.
Por. T. Goban-Klas, Zarys historii i rozwoju mediów…, dz. cyt., s. 41.
A. Zwoliński, Obraz w relacjach…, dz. cyt., s. 248.
Por. Z. Bajka, Historia mediów, dz. cyt., s. 194.
Por. A. Zwoliński, Obraz w relacjach…, dz. cyt., s. 248.
Por. Z. Bajka, Historia mediów, dz. cyt., s. 194.
Por. T. Goban Klas, Zarys historii i rozwoju mediów…, dz. cyt., s. 41.
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wcześniejszych pomysłów z tej dziedziny – nie mógł być jeszcze zrealizowany z powodów technicznych42.
W tym samym roku dokonało się inne odkrycie, które miało ogromne znaczenie dla rozwoju telewizji: Niemiec Karl F. Braun z Uniwersytetu w Strasburgu skonstruował oscyloskop – lampę elektronową, pracującą w otoczeniu dwóch
elektromagnesów. Fale elektronowe poruszały się wertykalnie i horyzontalnie.
Trzy lata później, w 1900 r., na wystawie w Paryżu po raz pierwszy nową technikę
przesyłu obrazów określono mianem television43.
Wynalazek oscyloskopu znalazł swoje pełne zastosowanie przy dalszych badaniach nad telewizją, które ok. 1920 r. ruszyły pełną parą w wielu krajach: Stanach
Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Związku Sowieckim44.
Rosjanin Vladimir Zworykin w 1923 r. wynalazł lampę elektronową, która nazwał ikonoskopem. Zademonstrował ją na Zjeździe Inżynierów w USA w 1929 r.
Pracowała ona w systemie 120 linii i dawał a 24 klatki na sekundę45. W trzy lata
później, w 1926 r., Zworykin zademonstrował odbiornik telewizyjny z lampą ekranową, nazwaną kineskopem46.
Równolegle był ulepszany system Nipkowa. Robiło to wielu wynalazców, wśród
których należy wymienić m.in. Logiego Bairda i Denisa von Michaly’ego. Najbardziej słynny jest wynalazek Bairda, który z puszek po herbatnikach, starego silnika
elektrycznego i podstawki pod miednicę skonstruował urządzenie, które umożliwiało przekazywanie nieruchomego obrazu na odległość kilku metrów. Za jego
first live image (pierwszy przekaz obrazu telewizyjnego na żywo) uznaje się transmisję „maski” w systemie 16-liniowym w marcu 1925 r.47 Baird wkrótce po swym
odkryciu został porażony prądem i omal nie stracił życia, jednak kontynuował swoje eksperymenty, a ponadto – jak na Szkota przystało – próbował na nich zarabiać,
urządzając płatne pokazy w jednym z wielkich londyńskich sklepów. W 1925 r.
Baird założył firmę Television Limited, która zajmowała się transmisją obrazów na
odległość. Jednak okazało się szybko, że droga obrana przez Bairda była ślepym
zaułkiem – albowiem przyszłość telewizji leżała nie w będącej ulepszeniem systemu Nipkowa mechaniczno-optycznej, lecz w elektronicznej transmisji obrazów48.
Oczywiście, pierwsze wynalazki (zarówno Zworykina, jak i Bairda) były mocno
niedoskonałe, a jakość otrzymywanego przez nich obrazu w niczym nie przypo42
43
44
45
46
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Por. Z. Bajka, Historia mediów, dz. cyt., s. 195.
Tamże, s. 195–196.
Por. A. Zwoliński, Obraz w relacjach społecznych, Kraków 2003, s. 248.
Por. Z. Bajka, Historia mediów, dz. cyt., s. 197.
Por. T. Goban Klas, Zarys historii i rozwoju mediów…, dz. cyt., s. 43. Więcej na temat postaci
W. Zworykina zob.: A. Abramson, Zworykin, Pioneer of Television, University of Illinois Press 1995.
Por. Z. Bajka, Historia mediów, dz. cyt., s. 196.
Por. T. Goban Klas, Zarys historii i rozwoju mediów…, dz. cyt., s. 43.
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mina współczesnych standardów49. Przez jakiś czas oba te systemy funkcjonowały
równolegle: w 1929 r. Baird zrealizował dla powstającej telewizji BBC pionierską
transmisję telewizyjną, a urządzenie odbiorcze po raz pierwszy nazwał telewizorem.
Stopniowo zwiększała się liczba linii obrazu telewizyjnego: najpierw do 120, później do 180 linii. W 1934 r. Isaac Schoenberg, współpracujący z amerykańską firmą
EMI, udoskonalił ikonoskop i liczba linii w przekazie telewizyjnym doszła do 405.
Z czasem w przekazie obrazów zdecydowanie zwyciężył system elektroniczny50.
Po telewizji amerykańskiej, powstałej w 1928 r., powstawały stacje telewizyjne
w kolejnych krajach: ZSRR (1931), Francji (1932), Niemczech (1935), Wielkiej Brytanii (1936)51. Podczas II wojny światowej, od maja 1942 r. rząd Stanów Zjednoczonych zakazał tworzenia nowych stacji52. Wiele amerykańskich stacji telewizyjnych
ograniczało liczbę godzin emisji programu do 4 tygodniowo lub po prostu znikało
z eteru. Ewentualnie transmitowano minimalną liczbę programów obrony cywilnej –
po to, by utrzymać infrastrukturę telewizyjną w funkcjonowaniu oraz by nie przygnębiać całkowicie tych, którzy posiadali telewizyjne odbiorniki. Amerykański przemysł
elektroniczny powoli przestawiał się na produkcję, służącą celom wojennym – to, co
w czasach pokoju miało służyć rozrywce i przekazywaniu informacji, teraz analizowano pod kątem przydatności na polu walki53. Dlatego też pod koniec II wojny światowej w USA istniało tylko 6 stacji telewizyjnych54. Początkowo telewizja była bardzo drogim i ekskluzywnym medium. „Posiadanie odbiornika świadczyło o dostatku
i było wskaźnikiem prestiżu. Dopiero rozwój elektroniki umożliwił potanienie teleodbiorników, co umożliwiło zwiększenie liczby widzów i demokratyzację odbiorców”55.
W Polsce pierwsze eksperymenty z telewizją odbyły się już w 1937 r.56 Po wojnie prace te były kontynuowane. 25 października 1952 r. o godz. 19.00 w Warszawie odbyła się pierwsza po wojnie, doświadczalna transmisja telewizyjna. 15 grudnia 1951 r. w gmachu Związku Nauczycielstwa Polskiego przy ul. Smulikowskiego
w Warszawie publicznie zaprezentowano nowy wynalazek. Regularnie (choć tylko
raz w tygodniu) zaczęto nadawać program telewizyjny 23 stycznia 1953 r.57
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Por. A. Ogonowska, Telewizja, w: E. Chudziński (red.), Słownik wiedzy o mediach, Warszawa–Bielsko Biała 2007, s. 174.
Por. Z. Bajka, Media w rozwoju historycznym, w: E. Chudziński (red.), Słownik wiedzy o mediach,
Warszawa–Bielsko Biała 2007, s. 38.
Tamże.
Por. A. Zwoliński, Obraz w relacjach…, dz. cyt., s. 249.
Por. A. Abramson, Ch. H. Sterling, The History of Television, 1942 to 2000, Jefferson, North Carolina (McFarland) 2007, s. 3.
Por. A. Zwoliński, Obraz w relacjach…, dz. cyt., s. 249.
Tamże.
Por. Z. Bajka, Historia mediów, dz. cyt., s. 199.
Por. J. Maziarski, Telewizja w czasach PRL 1952–1989, w: R. Gluza (red.), Media w Polsce w XX
wieku, Poznań 1999, s. 168–169. Więcej o historii telewizji w Polsce zob. S. Miszczak, Historia
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W naszym języku często funkcjonują pojęcia, których treść jest pozornie oczywista, ale kiedy ktoś poprosi o ich zdefiniowanie, zapada kłopotliwa cisza. Do takich
pojęć zapewne należy „radio” i „telewizja”. W codziennym, potocznym języku słowo „radio” oznacza zwykle odbiornik radiowy, w mowie potocznej raczej rzadko
używane jest słowo „radioodbiornik”. Mówiąc „radio” – możemy mieć również
na myśli konkretną rozgłośnię, zajmującą się opracowywaniem i przekazywaniem
słuchaczom programu radiowego. Powszechnie używa się takich sformułowań, jak
„słuchać radia” czy „mówili w radiu”. Jednak owo powszechne rozumienie nie
do końca oddaje całą bogatą rzeczywistość radia58. W prawodawstwie używa się
zatem terminu „radiofonia”59.
Nieco inaczej wygląda sprawa z telewizją: tutaj odbiornik doczekał się swojej odrębnej nazwy („telewizor”). Natomiast „telewizja” często dotyczy instytucji,
konkretnej stacji telewizyjnej („pracować w telewizji”), ale też mamy do czynienia
z szerszym rozumieniem tego terminu (telewizja jako medium, środek przekazu).
I tu również mamy wyrażenia, typu „oglądać telewizję”, „mówili w telewizji”, czy
też słynne swego czasu „telewizja kłamie!”. Mianem „telewizji” są też określani jej
pracownicy („telewizja przyjechała!”)60. Zdaniem W. Godzica, znakomita większość telewidzów, mówiąc „telewizja”, ma na myśli telewizyjność (ang. televisuality)61. Podsumowując, słowa „radio” i „telewizja” mogą być używane w znaczeniu
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radiofonii i telewizji…, dz. cyt.; A. Kozieł, Za chwilę dalszy ciąg programu. Telewizja Polska czterech
dekad 1952–1989, Warszawa 2003.
Uniwersalny słownik języka polskiego PWN definiuje „radio” na 4 sposoby: 1. „urządzenie służące
do odbioru sygnałów dźwiękowych nadawanych w postaci fal elektromagnetycznych przez stacje
nadawcze; odbiornik radiowy”; 2. „radiowa stacja nadawcza, rozgłośnia, radiostacja”; 3. „instytucja opracowująca i nadająca program radiowy”; 4. system urządzeń nadających i odbierających
fale elektromagnetyczne; radiofonia, radiokomunikacja”. Uniwersalny słownik języka polskiego,
t. 3, Warszawa 2003, s. 872.
Radiofonię ww. słownik definiuje na dwa sposoby: 1. „dział radiokomunikacji zajmujący się zorganizowanym rozpowszechnianiem programów dźwiękowych, obejmujących audycje informacyjne,
rozrywkowe, dydaktyczne itp.”; 2. „instytucja zajmująca się organizowaniem i nadawaniem programów radiowych”. Tamże, s. 873.
Uniwersalny słownik języka polskiego podaje 3 sposoby definiowania terminu „telewizja”, przy czym
trzecia definicja dzieli się na 3 kolejne: 1. „instytucja zajmująca się organizowaniem i przesyłaniem
programów telewizyjnych”; 2. „dział telekomunikacji obejmujący całokształt zagadnień związanych z przekazywaniem na odległość ruchomych obrazów, zwykle z towarzyszącym im dźwiękiem,
za pomocą urządzeń elektronicznych i torów telekomunikacyjnych”; 3. „pot. a) program telewizyjny; b) odbiornik telewizyjny, telewizor; c) ludzie pracujący w telewizji – instytucji”. Uniwersalny
słownik języka polskiego, t. 4, Warszawa 2006, s. 45.
Por. W. Godzic, Telewizja – Najważniejsze medium XX wieku, w: W. Godzic, A. Drzał-Sierocka,
Media audiowizualne. Podręcznik akademicki, Warszawa 2010, s. 63.
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instytucjonalnym albo w rozumieniu ich jako środki przekazu, narzędzia transmisji przekazów.
W znaczeniu instytucji, zarówno radio jak i telewizja mają pewne elementy
wspólne. Jak każda instytucja tworzą organiczną całość. Według dość już wiekowego modelu instytucji, zaproponowanego przez B. Malinowskiego, na organizację
instytucji składają się system wartości, cele i funkcje, personel, przestrzegane normy (umiejętności techniczne), obyczaje, normy etyczne i prawne oraz techniczne
środki przekazów i urządzenia materialne62. Z nowszych teorii najbardziej znany
jest model, zaproponowany przez H.J. Leavitta. Jego zdaniem, każdą organizację
można ukazać jako układ czterech podstawowych elementów:
– celów realizowanych przez organizację i wynikających z nich konkretnych zadań;
– ludzi, wraz z ich indywidualnymi i zbiorowymi dążeniami oraz wzorcami zachowania (normami etycznymi);
– wyposażenia materialno-technicznego i technologicznego oraz określonych zasad posługiwania się nim;
– struktury formalnej – to znaczy przyjętych zasad podziału zadań, odpowiedzialności za ich realizację, władzy oraz informacji63.
Zdaniem J. Beliczyńskiego, radio i telewizja są organizacjami medialnymi (rozgłośnia radiowa, telewizyjny ośrodek nadawczy), które realizują specyficzne cele,
zorientowane na sam proces tworzenia, przekazywania albo dystrybucji (głównie
informacji i rozrywki). Jako instytucja nadawcza, radio i telewizja tworzą lub zestawiają programy i rozpowszechniają je w bezprzewodowej emisji albo poprzez
wprowadzenie do sieci kablowej lub internetowej (a zatem z możliwością równoczesnego powszechnego odbioru). Radio i telewizja to także działalność biznesowa (gałąź przemysłu). Świadczy ona usługi, polegające głownie na sprzedaży czasu
antenowego na reklamę oraz na produkowaniu towarów medialnych (audycji).
Radio i telewizja są także instytucjami społecznymi, które odgrywają ważną rolę
w procesie regulacji kulturowych wartości i przekonań, funkcjonujących w obiegu
społecznym. Przez społeczeństwo często postrzegane są jako instytucje o szczególnych uprawnieniach. Często traktuje się je, jak gdyby zajmowały nadrzędne
miejsce wobec różnych instytucji, w tym nawet organów administracji państwowej
– wynika to z postrzegania mediów jako wyrazicieli opinii publicznej i kontrolerów władzy. Traktuje się je również jako narzędzie kształtowania postaw i opinii
publicznej, czego skrajnym przejawem jest użycie ich jako narzędzi propagandy64.
Jako środki przekazu radiofonia i telewizja zwykle są klasyfikowane w schemacie komunikowania międzyludzkiego w roli narzędzi pośredniczących w komuni62
63
64

Por. B. Malinowski, Szkice z teorii kultury, Warszawa 1958, s. 40–41.
Por. B. Olszewska, Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem…, dz. cyt., s. 51.
Por. J. Beliczyński, Strategie działania organizacji radia i telewizji…, art. cyt., s. 72–73.
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kowaniu zbiorowym, pośrednim, masowym i periodycznym65. Biorąc pod uwagę
rodzaj percepcji, czyli zaangażowanie odpowiedniego zmysłu w odbiorze treści,
tradycyjnie wyróżniano dotąd trzy główne grupy mass mediów: wizualne, audialne i audiowizualne. Przy tych kryteriach podziału radio należało uznawać za medium audialne, zaś telewizję – za audiowizualne66. Ponadto trzeba zauważyć, że
radiofonia i telewizja stanowią przedmiot zainteresowania i badań wielu dyscyplin
naukowych, mieszczących się w dziedzinach nauk humanistycznych, społecznych,
prawnych, technicznych, ekonomicznych i teologicznych. Przedstawiciele tych dyscyplin stosują do tego samego przedmiotu badań właściwe sobie narzędzia (nieraz
krańcowo różne) i stosują właściwą dla swej dyscypliny terminologię67.
Wydawać by się mogło, że najłatwiej definicję radiofonii i telewizji określić na
gruncie nauk prawnych – wszak jednym z podstawowych działań ustawodawców
jest ścisłe określenie, co wchodzi w zakres pojęć, obejmowanych regulacją; takie
właściwe rozumienie na gruncie prawa jest szczególnie istotne. Jeśli jednak ktoś
sądziłby, że definicje „radiofonii” i „telewizji” znajdzie w którymś z obowiązujących w Polsce aktów prawnych, spotka go rozczarowanie. Nie znajdziemy ich (co
wydawałoby się logiczne) w ustawie o radiofonii i telewizji68. Próżno szukać ich
także w prawie prasowym i w Konstytucji RP (choć ustawodawca we wszystkich
ww. aktach prawnych używa powyższych terminów). Nie znajdziemy ich również
w prawodawstwie Unii Europejskiej oraz w Europejskiej konwencji o telewizji
ponadgranicznej. W związku z tym można domniemywać, że prawodawca pozostawił sformułowanie definicji radiofonii i telewizji doktrynie69. W związku z tym
J. Sobczak podaje następującą definicję radiofonii: „Radiofonia, jako dział telekomunikacji, jest systemem rozpowszechniania wiadomości (audycji radiowych)
do publicznego odbioru, mających na celu dostarczenie odbiorcom (słuchaczom)
65
66
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Por. P. Wiśniewski, Radiofonia i telewizja – narzędzia służące realizacji misji Kościoła. Prawo i praktyka w Polsce 1989–2008, Lublin 2010, s. 20.
Por. A. Lepa, Pedagogika mass mediów, Łódź 2007, s. 43. Użyty w sformułowaniu czas przeszły
wynika z faktu, że procesy konwergencji zaburzają dotychczasowe kryteria tego podziału.
P. Wiśniewski, Radiofonia i telewizja…, dz. cyt., s. 21.
Por. J. Sobczak, Radiofonia i telewizja. Komentarz do ustawy, Zakamycze 2001, s. 19; por. J. Skrzypczak, Polityka medialna w okresie konwersji cyfrowej…, dz. cyt., s. 198; P. Wiśniewski, Radiofonia
i telewizja…, dz. cyt., s. 21–22.
Nieco inne stanowisko, niż J. Sobczak, prezentuje S. Piątek, którego zdaniem należy używać pojęć
„radiofonia” i „telewizja” w ich powszechnie przyjętym znaczeniu. Por. S. Piątek, Ustawa o radiofonii i telewizji. Komentarz, Warszawa 1993, s. 11. Jakiekolwiek jednak byłoby owo powszechnie
przyjęte znaczenie, definicję „czystego” terminu „radiofonia” dość trudno znaleźć w medialnych
leksykonach i opracowaniach. „PWN Leksykon – Media” definiuje radiofonię jako „dział radiokomunikacji, zajmujący się zorganizowanym rozpowszechnianiem programów dźwiękowych (fonicznych), obejmujących audycje (…) przeznaczone dla słuchaczy posiadających odpowiednie radiowe urządzenia odbiorcze”. E. Banaszkiewicz-Zygmunt (red.), PWN Leksykon – Media, Warszawa
2000, s. 181.
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aktualnych informacji oraz treści o wartościach kulturalnych, naukowych, artystycznych, dydaktycznych”70. Autor ów zauważa również, że nauka odróżnia od
radiofonii radiotelefonię i radiotelegrafię, mimo że one, podobnie jak i radiofonia, wykorzystują do przesyłania sygnałów fale radiowe (elektromagnetyczne),
przy czym kryteria podziału stanowią: możliwość masowego odbioru oraz element
wierności odtworzenia. Z kolei telewizję definiuje jako „przesyłanie na odległość
za pomocą fal elektromagnetycznych i odtwarzanie ruchomych obrazów wraz z towarzyszącymi im zazwyczaj dźwiękami”, zauważając, że „pod pojęciem telewizji
należy rozumieć także telegazety, czyli przekaz tekstu rozpowszechniany w formie
obrazu za pomocą fal elektromagnetycznych i odbierany przez odbiorców programów telewizyjnych”71. W zależności od sposobu przesyłania sygnałów rozróżnia
radiofonię i telewizję przewodową (kablową), bezprzewodową i satelitarną72.
Nie da się jednak nie zauważyć, że współcześnie, w dobie konwergencji mediów,
rozwoju Internetu oraz cyfryzacji telewizji pojęcia radiofonii i telewizji domagają
się pilnej redefinicji; to samo dotyczy terminu „nadawanie programów radiowych
i telewizyjnych”73. Dotychczasowe definicje już nie wystarczają, stają się nieaktualne zwłaszcza tam, gdzie jest mowa o nadawaniu rozsiewczym i falach radiowych.
Ponadto w dobie konwergencji radio i telewizja dość mocno zbliżają się do siebie
– radio bowiem coraz częściej oferuje na swych stronach internetowych nie tylko
dźwięki, ale i obrazy, a ich „konsumpcja” może odbywać się nie tylko za sprawą
odbiornika radiowego lub telewizyjnego, ale także (lub może nawet coraz częściej)
za pomocą komputera, telefonu komórkowego, tabletu lub innego urządzenia.
Wątpliwości pojawiają się również w przypadku wszelkiego rodzaju zindywidualizowanych przekazów na żądanie. Dlatego też – jak słusznie zauważa J. Skrzypczak
– z dotychczasowych definicji aktualność zachowują jedynie stwierdzenia, że radio
to przekaz materiałów dźwiękowych na odległość, zaś telewizja – podobny przekaz
70
71

72

73

J. Sobczak, Radiofonia i telewizja…, dz. cyt., s. 20.
Tamże. W kwestii telegazety zaistniała wątpliwość prawna, czy nie jest ona dziennikiem w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 2 prawa prasowego, co wiązałoby się z koniecznością jej rejestracji w sądzie okręgowym. Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10 listopada 1998 r. rozstrzygnęło
tę kwestię w stronę uznania telegazety za przekaz tekstowy, nie zaś za dziennik. Tamże, s. 20–21.
Tamże, s. 20. Jeśli chodzi natomiast o typologię stacji radiowo-telewizyjnych, to W. Pisarek zwraca
uwagę na szereg możliwych kryteriów podziału. Wymienia on tu nie tylko sposób emisji (transmisji programu), ale także zasięg rozprowadzania, formę własności, status organizacyjny, technikę
zapisu (analogową bądź cyfrową), metodę zapisywania i odtwarzania dźwięków programu, język,
dominującą funkcję, orientację programową, związek instytucjonalny czy też model programowy.
Por. W. Pisarek, Wstęp do…, dz. cyt., s. 140–141.
J. Skrzypczak, Polityka medialna w okresie konwersji cyfrowej…, dz. cyt., s. 191. Dało się to zauważyć już w przytaczanych definicjach słownikowych: definicja telewizji ze słownika wydanego
w 2006 r. nie mówi już o falach elektromagnetycznych, ale o „urządzeniach elektronicznych” i „torach telekomunikacyjnych”. Patrz wyżej.
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ruchomych obrazów, zwykle z dźwiękami74. Choć i ten podział ulega stopniowemu
zacieraniu, o czym mogą świadczyć inicjatywy stacji radiowych, emitujących nie
tylko dźwięk, ale również obraz.
Przykładem może być tu propozycja IV Programu Polskiego Radia, znana jako
„Radio z Wizją”. Na stronach internetowych Polskiego Radia projekt anonsowany
był jako jeden z najważniejszych projektów realizowanych w ramach 85-lecia Polskiego Radia, zaś jego innowacyjność – zdaniem twórców – polega na „równoczesnym nadawaniu sygnału radiowego i telewizyjnego”75. Czytając dalej, dowiemy
się również, że „wykorzystanie najnowszych technologii i interaktywnych rozwiązań pozwoli szerzej dotrzeć do potencjalnych odbiorców stacji. (…) Radio z Wizją
to nowatorski projekt w skali naszego kraju. Zabieg jednoczesnego nadawania
dwóch sygnałów okazał się wielkim sukcesem we Włoszech (stacja RTL 102,5).
Produkt Polskiego Radia jest jednak bardziej zaawansowany technologicznie i dostosowany do potrzeb polskiego rynku. Dzięki Radiu z Wizją słuchacz-widz otrzymuje możliwość stałego kontaktu z programem stacji, zarówno przed telewizorem,
jak i przy radioodbiorniku. Nowa formuła dostosowana jest – także dzięki szerokiemu zastosowaniu nowych technologii w interakcji z widzami – do potrzeb grupy
docelowej Programu 4: ludzi aktywnych zawodowo, preferujących dynamiczny styl
życia, poszukujących nowoczesnych rozwiązań, wyznaczających trendy w swoich
grupach wiekowych i / lub zawodowych”76.
Jednak mimo wyników badań, pokazujących stały wzrost słuchalności/oglądalności „Czwórki – Radia z Wizją”77, nowe władze Polskiego Radia w październiku 2011 r.
zdecydowały o rezygnacji z nadawania satelitarnego ze względu na zbyt wysokie koszty (co nastąpiło z końcem maja 2012 r.). Radio z Wizją ma być jednak nadal dostępne
w Internecie oraz wybranych sieciach kablowych78. Czy musi to oznaczać koniec prób
radia z obrazem? Zdaniem T. Gobana-Klasa, możliwe jest np. połączenie transmisji
radiowej z transmisją wideo, ale w małych okienkach. Jego zdaniem, można oczekiwać,
74

75
76
77
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Por. J. Skrzypczak, Polityka medialna w okresie konwersji cyfrowej…, dz. cyt., s. 198–199. Zob. także: S. Piątek, Ustawa o radiofonii…, dz. cyt., s. 11–12, gdzie autor definiuje dwie podstawowe cechy
radiofonii i telewizji jako tworzenie i rozpowszechnianie dla szerszej publiczności przekazów w postaci dźwięków lub obrazów i dźwięków oraz wykorzystywanie fal elektromagnetycznych przesyłanych przewodowo lub bezprzewodowo.
Czwórka – Radio z Wizją, [online] http://www.polskieradio.pl/10/218/Artykul/301268,Czworka-Radio-z-Wizja (dostęp 9 stycznia 2012 r.).
Tamże.
Por. A. Celarska, Radio z wizją zyskuje słuchaczy. Czwórka chwali się wynikami, [online] http://www.
reporterzy.info/1605,radio-z-wizja-zyskuje-sluchaczy-czworka-chwali-sie-wynikami.html (dostęp
9 stycznia 2012 r.).
Por. Ł. Szewczyk, Koniec Czwórki – Radia z Wizją na satelicie. Teraz Internet. Jakie zmiany?, „Media2.pl” z 1 czerwca 2012 r., [online] http://media2.pl/media/92649-Koniec-Czworki-Radia-zWizja-na-satelicie.-Teraz-internet.-Jakie-zmiany.html (dostęp 7 lipca 2012 r.).
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że telefon UMTS będzie mógł na małym ekranie łączyć transmisję radiową z pokazywaniem studyjnych obrazów. Inne możliwe rozwiązanie to talk-show radiowy połączony z interaktywnym czatowaniem w Internecie z obrazem i otrzymywaniem SMS-ów79. Używając języka sportowego – piłka obecnie jest po stronie nadawców, którzy
jednak muszą zmagać się chwilowo z widmem kryzysu ekonomicznego i nie wydają się
skorzy do multimedialnych eksperymentów. Jednak kto wie, może wizja „Radia z lufcikiem” (określenie Stefana Wiecheckiego – „Wiecha”) jeszcze się kiedyś spełni?80.

5.4. Radio: jak zmieniło świat? Natura radia i sposób przekazu
Radio przebojem wdarło się w życie ludzi i zmieniło je. Zmieniło bardzo wiele w samym komunikowaniu się ludzi. Przede wszystkim trzeba zauważyć, że to właśnie
radio (a nie prasa lub film), było zdolne od dnia swoich narodzin do pokonywania przestrzeni, dzielącej ludzi. Stało się to możliwe dzięki ogromnemu zasięgowi
tego medium. Dzięki radiu doszło do zbliżenia oddalonych od siebie miejsc oraz do
zrównoważenia odbioru różnego rodzaju treści. Prasa nie była w stanie do końca
tego uczynić, ze względu na konieczność kolportażu i fakt, że za gazetę trzeba było
zapłacić. Radio wymagało jednorazowego kosztu zakupu odbiornika (co początkowo nie było wydatkiem małym), ale później można było z niego korzystać do woli.
Nie wymagało również fizycznego posiadania egzemplarza gazety czy książki. Radio
różniło się od prasy także tym, że zniosło różnice wykształcenia, ponieważ nie wymagało umiejętności czytania (mogło być zatem słuchane również przez analfabetów).
Radio rozpowszechnia swoje audycje do bardzo zróżnicowanego i szerokiego
kręgu słuchaczy. Ponadto odbiór jego przekazów był (i jest) stosunkowo łatwy i komfortowy. O ile czytanie angażuje odbiorcę, wymagając od niego pewnego wysiłku,
o tyle radio angażuje wyłącznie zmysł słuchu81. Jest nazywane „ślepym medium”82
lub medium awizualnym (aikonicznym)83. Pobudza wyobraźnię, przez którą człowiek może pobudzać własne poznanie84. Jest medium elastycznym i tolerancyjnym,
79
80

81
82
83
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Por. T. Goban-Klas, Radiomorfoza…, art. cyt., s. 22.
W jednym ze swych felietonów satyryk Stefan Wiechecki (Wiech) określił tym mianem raczkującą wówczas w Polsce telewizję, jednak to żartobliwe określenie jest nadspodziewanie adekwatne
w odniesieniu do radia, wkraczającego w świat cyfrowy.
Por. Radio, w: W. Pisarek (red.), Słownik terminologii medialnej, Kraków 2006, s. 172–173; S. Mordarski, Media w działaniu…, dz. cyt., s. 60–61; A. Zwoliński, Słowo w relacjach…, dz. cyt., s. 316–317.
Por. A. Crisell, Understanding Radio, 2nd edition, London–New York 1994, s. 3.
Por. P. Drzewiecki, Formatowanie stacji radiowych w kontekście różnych gatunków radiowych, w:
A. Adamski, A. Gralczyk, K. Kwasik, M. Laskowska (red.), Media audiowizualne i cyfrowe wobec
wyzwań współczesnego społeczeństwa, Warszawa 2012, s. 155.
Por. T. Zasępa, Radio for the Dignity of Human Person, w: T. Zasępa et al., Media, Man and Society
in the Process of Globalization, Verlag – Germany 2011, s. 74.
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gdyż pozwala słuchaczowi na wykonywanie innych czynności w trakcie słuchania85.
Jak zauważa T. Goban-Klas, radio „doskonale pełni funkcję dyskretnego towarzysza, kompana, niestrudzonego informatora, plotkarza, doradcy, a także modulatora
nastroju i tła dźwiękowego. Wykorzystuje naturalną ludzką podzielność uwagi na to,
co widzi i na to, co słyszy, docierając jednym tylko kanałem – w jego wypadku kanałem słuchowym – audio. Prasa i telewizja są natomiast bardziej zaborcze”86.
Radio funkcjonuje w specyficznym dla siebie środowisku akustycznym, zwanym
sonosferą. Ze względu na swą naturę, dokonało „odkrycia” w człowieku tej jego
warstwy, dzięki której nazywa się go „homo audiens”. Można powiedzieć, że radio zreanimowało audytywność człowieka, zdławioną w jakiś sposób przez kulturę
druku87. Ważną funkcję pełnią w niej dźwięki różnego rodzaju: przede wszystkim
słowa, ale także szumy, odgłosy natury, miasta etc., muzyka, a nawet cisza, które
pozwalają na lepszą percepcję prezentowanego materiału88. Wszystko, cokolwiek
ma dotrzeć do słuchacza, musi być w radiu opowiedziane przy pomocy dźwięku.
Dokonuje się to nie tylko wprost, ale również poprzez kontekst komunikatów towarzyszących, które pozwalają słuchaczowi na pełne zrozumienie tego, co słyszy.
Radiowym tworzywem jest zatem nie tylko słowo mówione i muzyka, ale także różnego rodzaju dźwięki, odgłosy, kontekst, a nawet cisza (choć jest dla radia sytuacją
niezwyczajną, to jednak właśnie dzięki temu „słychać” ją w radiu ze zdwojoną siłą).
Ponadto radio w wysokim stopniu odwołuje się do wyobraźni słuchacza, dając wrażenie dziania się „tu i teraz”, nawet, gdy przekaz nie jest przekazem „na żywo”89.
Według słynnej klasyfikacji McLuhana, radio jest medium gorącym, tzn. nie pozostawia odbiorcy zbyt wiele miejsca na twórczą aktywność. Współczynnik uczestnictwa w radiu jest – według klucza McLuhana – dość niski i nie wymaga od odbiorcy
intensywnego dopełnienia90. Jest jednak przy tym niezwykle sugestywne – mogli się
o tym przekonać słuchacze wystąpień Hitlera czy też obywatele New Jersey, którzy
30 listopada 1938 r. ulegli zbiorowej panice, sądząc, iż Ziemia stała się obiektem
ataku Marsjan – a przyczyną było słynne słuchowisko radiowe Orsona Wellesa91.
85
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Por. W. Markiewicz, Radio – „świat z dźwięków”, w: Z. Bauer, E. Chudziński (red.), Dziennikarstwo
i świat mediów, Kraków 2000, s. 292.
T. Goban-Klas, Radiomorfoza…, art. cyt., s. 17.
Por. A. Lepa, Pedagogika mass mediów, dz. cyt., s. 73.
Por. K. Bernat, Radio w eterze i w Internecie. Sposoby kontaktu ze słuchaczami, w: K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman, Internetowe gatunki dziennikarskie, Warszawa 2010, s. 109.
Por. A. Sułek, Radio, w: M. Bonikowska (red.), Media a wyzwania XXI wieku, Warszawa 2009,
s. 50–52.
Por. K. Jakowicka, Plemienna magia współczesnego radia, w: E. Jaska (red.), Media w społeczeństwie informacyjnym, Warszawa 2009, s. 13.
Por. M. Goetz, Wojna światów – najlepsze słuchowisko w historii radia, „Oblicza Kultury” z 30 października 2011, [online] http://obliczakultury.pl/publicystyka/felietony-i-eseje/1282-wojna-swiatow
-najlepsze-sluchowisko-w-historii-radia (dostęp 6 marca 2012 r.).
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Spośród jedenastu kanałów, jakimi człowiek komunikuje się z otoczeniem, trzy
występują w radiu: kanał werbalny, kanał intonacyjny i kanał dźwięków paralingwistycznych92. Przekaz radiowy składa się głównie ze słów, są to jednak słowa naznaczone potencjałem emocjonalno-ekspresyjnym, właściwym ludzkiemu głosowi93. Ł. Kustrzyński zauważa: „Radio operuje żywym słowem – w przeciwieństwie
do słowa pisanego, nie jest ono odarte z emocjonalnej czy artykulacyjnej otoczki.
Ma swoją barwę zależną od nadawcy, ma swój emocjonalny ładunek zależny od
treści. Słowo mówione jest przystępniejsze w odbiorze od słowa pisanego, łatwiej
je zrozumieć, łatwiej odebrać idący wespół z nim przekaz. Radio błyskawicznie
i bez komplikacji omija strefy analfabetyzmu (wtórnego również), zadziwia łatwością recepcji, jest niezastąpionym przekaźnikiem muzyki (marketingowa polityka
firm fonograficznych w dużej mierze opiera się na radiu właśnie), zaspokaja głód
informacji. W ogóle wszelkie radiowe komunikaty aż kipią od nasączenia ich informacją”94. Przy całym swym ograniczeniu tylko do świata dźwięków, radio jest
przy tym medium intymnym. Między nadawcą a odbiorcą może dojść do prawdziwego spotkania. Jest też medium wspólnototwórczym95. Marshall McLuhan nazwał radio „plemiennym bębnem”, przypisując mu siłę „przekształcania psychiki
i społeczeństwa w jedną kabinę pogłosową”96.
Korzystanie z radia odbywało się jednak (i odbywa nadal) na warunkach słuchacza. Odbiór programu radiowego może być tłem innych zajęć. Odbiornik radiowy
może znajdować się wszędzie: w domu, zakładzie pracy, biurze, samochodzie, na
campingu… ponadto – w odróżnieniu od telewizora – jest bardziej poręczny97.
A. Kumor nazywa radio „nieodłącznym towarzyszem człowieka”98. „Radio tradycyjne, nadające na falach FM/AM, odbierane za pośrednictwem stacjonarnych,
samochodowych lub przenośnych radioodbiorników towarzyszy zajęciom domowym, zaspokaja potrzeby informacyjne, nadaje rytm porankowi, króluje w drive-timie wśród kierowców, słuchane przez słuchawki dostarcza rozrywki pasażerom
publicznych środków transportu (choć w tym wypadku często walczy z muzyką
z mp3); dzięki prowadzącym nawiązuje emocjonalny kontakt ze słuchaczami; słu92
93
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96
97
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Por. P. Drzewiecki, Formatowanie stacji radiowych…, art. cyt., s. 265.
Por. A. Sułek, Radio, art. cyt., s. 51.
Ł. Kustrzyński, Posłyszałem szum w ciemności czyli rozważań kilka o radiu, „Esensja. Słowo i obraz”
2004, nr 6 (XXXVIII), [online] http://esensja.pl/magazyn/2004/06/iso/11_01.html (dostęp 9 czerwca 2012 r.).
Por. P. Drzewiecki, Formatowanie stacji radiowych…, art. cyt., s. 266, 269–271.
Por. M. McLuhan, Zrozumieć media: przedłużenia człowieka, tł. N. Szczucka, Warszawa 2004,
s. 387.
Por. Radio, art. cyt., s. 172–173; S. Mordarski, Media w działaniu…, dz. cyt., s. 60–61; A. Zwoliński,
Słowo w relacjach…, dz. cyt., s. 316–317.
A. Kumor, Radio, telewizja, edukacja, Warszawa 1986, s. 15.
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chane jest w wielu miejscach pracy”99. A zatem – jak zauważa A. Lepa – odbiór audycji nie zawsze pokrywa się z jej początkiem, a zakończenie słuchania – z końcem
audycji100. Początek słuchania audycji wyznacza jakieś zajęcie, rozpoczynające się
w pobliżu radioodbiornika i na tyle nieabsorbujące, że można przy nim słuchać radia. Skoro zaś słuchanie radia nie jest dla odbiorcy kwestią pierwszorzędną, to jego
nadawcy zmuszeni są do bezpardonowej nieraz walki o uwagę słuchacza, co czasami może wpływać negatywnie na merytoryczną jakość emitowanych programów101.
A. Kumor zwraca uwagę na dramaturgię programu radiowego (zresztą, w jakiejś mierze, również telewizyjnego). Zauważa, że w celu osiągnięcia maksymalnej
skuteczności przekazów audiowizualnych ich twórcy często sięgają po dramatyzację programów nieartystycznych – czyli nadanie im takiej formy, jaka jest właściwa
dramatom pisanym, widowiskom teatralnym lub filmowym. Dzięki temu uatrakcyjniają swe programy, starając się o właściwy klimat emocjonalny, podtrzymujący
uwagę odbiorców. Istnieją różne sposoby zastosowania tej strategii, m.in. nadanie programowi odpowiedniej struktury (zwykle buduje się go według konstrukcji
opadającej, gdy materiał najatrakcyjniejszy podaje się na początku, a dalsze partie
są jego „wybrzmieniem”, albo też według konstrukcji wznoszącej, gdy efekt jest
stopniowany aż do akordu finałowego)102.
Od strony wykorzystywanych w tym medium gatunków dziennikarskich, radio
posługuje się gatunkami tradycyjnymi. Na antenie można spotkać dużo gatunków
informacyjnych i pogranicznych, nieco mniej publicystyki. Wzmianka (flash, news)
opowiada o zaistniałym wydarzeniu, udzielając odpowiedzi na podstawowe pytania:
kto? co? gdzie? Możemy w radiu spotkać komentarz, ale także reportaż, felieton,
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J.M. Kujawski, Streaming audio w Internecie, [online] http://www.radiotrack.pl/index.php/radio-jako-medium.html (dostęp 21 października 2011 r.). Zdaniem U. Doliwy, „kwintesencją radia
– towarzysza i przyjaciela – jest radio lokalne, które najlepiej zna nasze problemy i pomaga w codziennych zmaganiach. To w nim powiedzą, gdzie jest zakorkowana droga, której należy unikać
i czy do pracy należy zabrać parasol. Na radiowej antenie można się też poskarżyć na opieszałych
urzędników”. U. Doliwa, Radio medium lokalnym, „Studia Medioznawcze” 2003, nr 1(16), s. 43.
Choć, oczywiście, może się zdarzyć, że słuchanie radia jest czynnością zaplanowaną i przemyślaną.
Jest to jednak – jak się wydaje – zjawisko znacznie rzadsze niż np. zaplanowane oglądanie telewizji.
Por. A. Lepa, Pedagogika mass mediów, dz. cyt., s. 76. W języku potocznym funkcjonuje określenie
„efekt sroki” lub „syndrom sroki”, które w jakiś sposób pokazuje sposób słuchania radia, gdy towarzyszy ono innym czynnościom. Sroka – według powszechnego mniemania – chwyta wszystko,
co błyszczy, co przyciąga jej uwagę, a następnie niesie to do swego gniazda. Uwaga słuchacza radia,
który jednocześnie wykonuje jakąś czynność, zostaje na tej samej zasadzie przyciągnięta przez
ulubioną piosenkę, ciekawy temat, interesujące zdanie. Nie trwa to jednak długo. Myśli ponownie
dążą w swoim kierunku, aż do momentu, gdy na nowo nie zostaną przyciągnięte przez dźwięki,
płynące z radiowego głośnika.
Por. A. Kumor, Radio, telewizja, edukacja, dz. cyt., s. 10–12.
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relację, wywiad. Radio jest medium szybkim i dynamicznym. Przed erą Internetu to
ono najszybciej przekazywało informacje103.
Radiostacje z reguły są formatowane, tzn. mają określony profil nadawania,
skierowany do określonego słuchacza. Mianem formatu radiowego określamy
pewną formułę, model stacji radiowej; ustalony jednoznaczny wzór audycji, który odzwierciedla filozofię stacji i jest ukierunkowany na oczekiwania określonego
rynku, a ponadto dostosowany do potrzeb określonej grupy słuchaczy. Jest to –
innymi słowy – wybór struktury, treści i sposobu prezentacji programu radiowego.
U podłoża takiego działania tkwi przekonanie, że słuchacz wybiera daną stację
nie z powodu pojedynczych audycji, lecz dla całego programu i że decyzje te, odpowiednio ugruntowane, zyskują silne podłoże emocjonalne, ulegając następnie
zautomatyzowaniu104.
Początkowo program radiowy konstruowano, nie mając na uwadze określonej grupy słuchaczy. Radio miało być medium powszechnym, masowym, o bliżej
nieokreślonym audytorium, zaś program miał zaspokoić potrzeby różnych grup
słuchaczy. Składał się zatem z wielu audycji tematycznych: informacyjnych, publicystycznych, kulturalnych, w tym z audycji muzycznych. W układzie chronologicznym był drukowany w prasie, aby słuchacz mógł wybrać interesujące go pozycje
i zaplanować odbiór audycji. Taki stan rzeczy trwał w radiofonii do lat. 70. XX w.,
kiedy zdano sobie sprawę z konieczności reformy tradycyjnego radia programowanego, tworzonym z myślą o szerokim audytorium. Jednak model tradycyjny nadal jest obecny, choć głównie w radiofoniach narodowych. Ale równolegle zaczęły
powstawać stacje, które wyraźnie adresowały swój przekaz do określonych grup
odbiorczych, definiowanych poprzez zainteresowania muzyczne, ale także poprzez
wiek, wykształcenie, pozycję społeczną. Tak narodziło się radio formatowane105.
Format radiowy to konstrukcja takiej oferty programowej w rozgłośni radiowej, która spowoduje ściągnięcie jak największej liczby słuchaczy spełniających
kryterium, jakim jest wybrana grupa docelowa, dla której radio się tworzy. Format
radia jest swoistą mieszaniną muzyki i tematów poruszanych na antenie, które niejako „dobierają” określonego słuchacza. Formatowanie to także otoczka promocyjna, która towarzyszy muzyce i audycjom i system kontroli, który pozwala ocenić skuteczność działań wprowadzających format. W efekcie formatowanie stacji
powinno umożliwić stworzenie jej spójnego i jednolitego wizerunku muzyczno-programowego106. Bez formatowania nowe podmioty miałyby ogromne trudności
103
104
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Por. K. Bernat, Radio w eterze…, art. cyt., s. 108–109.
Por. Format radiowy, w: W. Pisarek (red.), Słownik terminologii medialnej, Kraków 2006, s. 59–60.
Por. P. Drzewiecki, Formatowanie stacji radiowych…, art. cyt., s. 263.
Por. Format radiowy, „Wikipedia” (ostatnia aktualizacja 23 listopada 2011 r.), [online] http://pl.wikipedia.org/wiki/Format_radiowy (dostęp 17 lutego 2012 r.).
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w odnalezieniu się na rynku, który coraz mocniej nastawiony jest na specjalizację
usług. Oprócz strategii programowej procedury formatowania powinny uwzględniać zmiany kulturowe, którym podlegają media, a jednocześnie stanowić ilustrację stylu życia ich potencjalnych odbiorców107.
Innymi słowy, formatowanie to muzyka, programy, idea promocyjna oraz system kontroli oceniający format108. Na przestrzeni wieków formaty radiowe ewoluowały i nadal ewoluują – ciągle powstają nowe109.
Najczęściej spotykane formaty radiowe110 to:
– Active Rock (AR) – format muzyczny, w ramach którego prezentowane są utwory rockowe ostatnich kilkudziesięciu lat – a więc zarówno nurtu classic, jak
i modern rock. Zazwyczaj jest to głośna muzyka rockowa;
– Adult Alternative (AA) – współczesne przeboje w gatunkach rock, pop, country-rock, folk-rock, blues;
– Adult Album Alternative (AAA). Muzyka skierowana raczej do dorosłych, niż do
nastolatków. Niektórzy zaliczają mocną muzykę tego formatu do rocka progresywnego;
– Adult Contemporary (AC) – jeden z najpopularniejszych formatów muzycznych,
stosowany przez rozgłośnie radiowe na całym świecie. Na format AC składają
się utwory powstałe na przestrzeni ostatnich czterdziestu lat (inne źródła podają: 10–15 lat), pochodzące z różnych (zazwyczaj „nieofensywnych”) gatunków
muzyki popularnej (głównie pop i rock). W założeniu format AC adresowany
jest do dojrzałego słuchacza. Najpowszechniejsze odmiany formatu AC to: hot
AC, soft AC, lite AC oraz rhythmic AC;
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Por. A. Myśliwiec, Antyradio i Chilli ZET – sformatowane radia sieciowe?, „Zeszyty Prasoznawcze”
2011(LIV), nr 1–2(205–206), s. 183.
Por. Radiowe formaty – potrzeba czy konieczność?, „pwsz.krosno.pl” (brak daty opubl.), [online]
http://www.pwsz.krosno.pl/download/gfx/pwszkrosno/pl/defaultaktualnosci/133/9/1/radiowe_formaty.pdf (dostęp 17 lutego 2012 r.).
Por. What is a radio format?, „Radio Station World” (brak daty opubl.), [online] http://radiostationworld.com/directory/Radio_Formats/ (dostęp 17 lutego 2012 r.).
Poniższe zestawienie opracowano na podst.: Słowniczek podstawowych terminów związanych z radiem internetowym... i nie tylko!, „EMsoft – polskie centrum shoutcast” (brak daty opubl.), [online]
http://one.xthost.info/emsoft/shc3.htm (dostęp 17 lutego 2012 r.); A. Adamski, Media w Polsce
2011/2012. Materiały dla studentów I roku Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na UKSW
w Warszawie, mps w posiadaniu autora, Warszawa 2011, s. 23–24; G. Stachyra, Gatunki audycji
w radiu sformatowanym, Lublin 2008, s. 31–33; A. Sułek, Radio, art. cyt., s. 69–70; T. Kowalski,
B. Jung, Media na rynku. Wprowadzenie do ekonomiki mediów, Warszawa 2006, s. 179–181; Format
radiowy (AC, CHR), „Muzyko(b)log” z 15 stycznia 2010 r., [online] http://muzykoblog.blog.onet.
pl/Format-radiowy-AC-CHR,2,ID398388235,n (dostęp 17 lutego 2012 r.), Radio Format Guide,
„New York Radio Guide” (brak daty opubl.), [online] http://www.nyradioguide.com/formats.htm
(dostęp 17 lutego 2012 r.).
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– Hot AC – odmiana formatu muzycznego adult contemporary nastawiona na prezentowanie najpopularniejszych przebojów muzyki popularnej ostatnich czterech dekad – głównie gatunków pop i rock (format kierowany jest do dojrzałego słuchacza). Brak precyzyjnego rozróżnienia między hot AC a CHR;
– Soft AC – odmiana formatu muzycznego AC, w Polsce znana potocznie jako
„łagodne przeboje”, obejmująca stonowane brzmieniowo utwory nurtów pop,
pop rock, soft rock;
– Rhythmic AC – odmiana formatu AC skoncentrowana na tanecznych utworach
ostatnich czterdziestu lat, głównie gatunków pop, synthpop, rock oraz łagodniejszych nurtów muzyki dance;
– Lite AC – lekka muzyka rockowa i popularna sprzed 10–15 lat, skierowana do
ogółu słuchaczy;
– Alternative Music Radio (AMR) – format muzyczny charakterystyczny dla rozgłośni grających gatunki wykraczające poza nurt pop, takie jak np.: alternatywne odmiany rocka, muzyki elektronicznej, rap etc.;
– Alternative Rock – muzyka rockowa spoza głównego nurtu. Stylistycznie obejmuje zarówno style grunge wczesnych lat 90. XX w., jak i brzmienia wykonawców punk/new wave lat 70. i 80. Skierowana głównie do nastolatków;
– Contemporary Hits Radio (CHR, Top-40, Hot Hits) – popularny format muzyczny
(dosłownie: „radio ciągłych hitów”). Stacje radiowe grające w tym formacie
prezentują muzyczne nowości różnorodnych gatunków i największe przeboje
ostatnich kilku lat. Z tego powodu rozgłośnie CHR ukierunkowane są głównie
na młodych słuchaczy. Format CHR posiada szereg odmian, np.: CHR/Dance
– charakteryzująca się prezentowaniem utworów ostatnich lat z gatunków szeroko pojętej muzyki tanecznej, takich jak np.: dance, r’n’b, house, trance etc.,
Rhythmic CHR – odmiana formatu CHR skupiona na tzw. „czarnych rytmach”
i wybranych gatunkach muzyki klubowej: hip-hop, r’n’b, dance/house;
– Classic Hits – format muzyczny, w ramach którego prezentowane są nagrania
lat 60–80;
– Country (muzyka country&western, bluegrass);
– Dance (muzyka taneczna, pochodna muzyki dyskotekowej. Czasem stacje tego
formatu włączane są do CHR Rhythmic);
– Personality – format oparty na osobowościach antenowych, posługujących się
najczęściej humorem, satyrą, komentujących bieżące wydarzenia;
– Oldies (Golden Oldies, Goldies) – format muzyczny, w ramach którego prezentowane są nagrania lat 50.–70. XX w.;
– Smooth Jazz – popularna muzyka jazzowa. Czasem określany też jako New Adult
Contemporary;
– Urban – rap, hip-hop, soul, muzyka klubowa, house, jungle etc.;
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– Talk – komentowanie bieżących wydarzeń, rozmowy studyjne, wypowiedzi ekspertów;
– Weather – serwisy pogodowe, tematyka rekreacyjna;
– Gospel/Religious – stacje religijne, emitujący muzykę gospel oraz Contemporary
Christian Music;
– Gold AC – potoczne, nie występujące w oficjalnym nazewnictwie, jednak dość
powszechnie używane w Polsce określenie dla formatu Classic Hits, rzadziej
formatu Oldies.
Podział ten jest jednak umowny – formaty mogą się przenikać i łączyć, mogą
też powstawać nowe.
Zrozumiałym i logicznym wydaje się fakt, że radiowi nadawcy niemal od samego
początku chcieli wiedzieć, jak nadawany przez nich program jest odbierany przez
odbiorców. Chcieli też wiedzieć, ilu słuchaczy mają ich radiostacje. Obecnie na rynku stosuje się cztery rodzaje metod badań rynkowych radia. Dwie z nich określane są
mianem aktywnych, a dwie pasywnych. Metody aktywne to: metoda dzienniczkowa
(polegająca na zapisywaniu przez respondentów samodzielnie informacji o słuchanych stacjach) oraz metoda DAR (the Day After Recall) – polegająca na telefonicznej ankiecie, w której badane jest słuchanie radia przez ankietowanego w poprzednim dniu111. Dominującą techniką gromadzenia informacji jest wywiad telefoniczny
(CATI – ang. Computer-Assisted Telephone Interview). Jest to dominująca technika
badania audytorium radia w Europie. Jej minusem jest jednak brak danych o zwyczajach słuchania w dłuższym czasie. Tej wady pozbawione jest badanie dzienniczkowe, gdyż dzienniczek jest samodzielnie wypełniany przez respondenta w domu,
co najmniej przez tydzień. Ankieterzy dostarczają respondentom kwestionariusze
– dzienniczki służące do samodzielnego zapisywania przebiegu dni objętych badaniem, a w szczególności słuchania radia. Respondenci są proszeni o zaznaczanie
w odpowiednich rubrykach jakich stacji danego dnia słuchali i o jakich porach112.
Z kolei metody pasywne to: radiometria PPM (ang. Portable People Meter) –
pomiar na podstawie rozpoznawania zakodowanych w sygnale fonii, niesłyszalnych dla ucha ludzkiego znaczników, z wykorzystaniem tzw. maskowania psychoakustycznego – stosowany w Norwegii oraz Radio Control (pomiar na podstawie
tzw. próbkowania dźwięków rejestrowanych i ich selekcji w mikroprocesorze, który znajduje się w urządzeniu w formie zegarka – ten rodzaj pomiaru stosowany
jest np. w Szwajcarii)113. Jednak stosowanie powyższych metod nie pozwala na
ustalenie źródła sygnału radiowego – nie pokazuje więc, czy użytkownik słuchał
radia w sposób tradycyjny, czy przez Internet. Ponadto ciągle ogromnym wyzwa111
112
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Por. S. Jędrzejewski, Radiofonia publiczna…, dz. cyt., s. 108.
Por. A. Adamski, Media w Polsce…, dz. cyt., s. 22.
Por. S. Jędrzejewski, Radiofonia publiczna…, dz. cyt., s. 108.

286

5. Radio i telewizja w świecie analogowym

niem pozostaje pomiar korzystania z radia w trybie online. Sytuuje się on niejako
na pograniczu badania słuchalności radia i badania popularności witryn internetowych, które często dokonywane są przez zupełnie od siebie odrębne podmioty114.
Trzeba jednak pamiętać, że badania słuchalności nie udzielają wyczerpujących
odpowiedzi na wszystkie pytania, które rodzą się w związku z audytorium radia.
Mogą one informować o okolicznościach odbioru, a także o tym, co słuchacze
wybierają, a co odrzucają z oferty radia. Określają też – w odniesieniu do konkretnej stacji radiowej – strukturę demograficzną, społeczną, ekonomiczną i antropologiczną słuchaczy. Nie mówią natomiast nic o przyczynach dokonywanych
przez słuchaczy wyborów. Nie dają odpowiedzi na pytania, dlaczego jedne stacje,
audycje, programy i występujący w nich ludzie wywołują odzew i emocje, a inne nie
wywierają takich skutków. Nie pokazują również rozbieżności między tym, czego
słuchacze chcieliby słuchać, a czego słuchają w rzeczywistości. Nie dają również
zbyt mocnych narzędzi do przewidywania zmiany postaw i zachowań odbiorczych
w dalszej perspektywie. Na te i inne pytania odpowiadają badania psychograficzne
i geodemograficzne. Badania psychograficzne analizują określone cechy audytorium i szukają odpowiedzi na pytanie: co i jak myślą odbiorcy? Są to np. grupowe
wywiady zogniskowane, testy psychometryczne, obserwacja uczestnicząca. Ich celem jest odwzorowanie postaw, opinii, zainteresowań, systemu wartości, hierarchii
potrzeb i struktury osobowości słuchaczy. Natomiast badania geodemograficzne
koncentrują się na stylach życia i funkcjonowaniu ludzi w obrębie konkretnych
wspólnot. Pomagają znaleźć odpowiedź na pytania o strukturę wykorzystania czasu, dokonywanych zakupów przez ludzi, wykorzystania zakupionych produktów
i usług (w tym mediów) i rodzaje podejmowanej aktywności115.

5.5. Od paleotelewizji do hipertelewizji. Natura telewizji i jej przemiany
Radio to imperium dźwięków, telewizja – imperium dźwięku i obrazu. Jak przemawia do swoich widzów telewizja? Jak zmienia ich życie: czas wolny, przyzwyczajenia, percepcję? Co oferuje? Jakim przemianom podlegała i stale podlega?
Poszukajmy odpowiedzi na te pytania.

5.5.1. Podstawowe cechy telewizji i jej języka
Telewizja jest medium, o którym można pisać i mówić w wielu aspektach. Nie da
się całokształtu zagadnień związanych z jej naturą, funkcjonowaniem, funkcjami,
114
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Tamże, s. 108–109.
Por. tamże, s. 109–110.
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wpływem społecznym zawrzeć w kilku skondensowanych akapitach. Jak słusznie
zauważa A. Ogonowska, „telewizja to zarówno procesy nadawania i relacjonowania, jak i cały strumień programów podporządkowanych funkcji fatycznej. Telewizja to również procesy komunikacji, a nie suma tekstów audiowizualnych wypełniających ramówkę, tak jak tekst drukowany karty książki. Telewizja to również
żywioł faktów i wydarzeń, które w każdym momencie mogą się stać elementem
telewizyjnej produkcji, często zupełnie niezależnie od uprzednich planów realizacyjnych”116. Jest zatem nieprzewidywalna.
O sile telewizji świadczy także fakt, że współcześnie każdy szanujący się polityk
lub szef wielkiej firmy przechodzi różnego rodzaju szkolenia, związane z wypowiadaniem się przed kamerą. Dla tysięcy starszych osób to właśnie telewizja jest
głównym oknem na świat117. N. Postman nazywa telewizję „ośrodkiem dowodzenia” wskazując, że „nasze korzystanie z innych mediów jest w dużej mierze organizowane przez telewizję. Za jej pośrednictwem dowiadujemy się, po jaki system
telefoniczny sięgać, jakie obejrzeć filmy, jakie kupować książki, płyty, magazyny,
jakich programów radiowych słuchać. Telewizja aranżuje nam środowisko komunikowania się, korzystając ze sposobów, które są poza zasięgiem innych mediów”118
(choć nie sposób jednak nie zauważyć, że w jakimś stopniu te jej funkcje są obecnie zawłaszczane przez Internet).
Kompleksowa dyskusja o telewizji jest bardzo trudna jeszcze z innego powodu,
na który wskazuje W. Godzic. Otóż rozmyty jest przedmiot tejże dyskusji. Co rozumiemy bowiem pod pojęciem „telewizja”? Jak je precyzyjnie zdefiniować? Dla
jednych telewizja to konkretny program lub pasmo; dla innych kilka ważnych kanałów. Są tacy, dla których podstawową kwestią jest podział na telewizję publiczną
i komercyjną. Jednak znakomita większość telewidzów, mówiąc „telewizja”, ma
na myśli telewizyjność (ang. televisuality)119. Telewizja to znacznie więcej niż technologia, niż połączenie przewodów, metalu i szkła. Do jej natury przypisane jest
powiązanie z kontekstem: z tym, jak ta skrzynka jest używana? Jak ludzie z niej
korzystają? Gdzie się znajduje? Telewizja to nie tylko maszyna, to także zespół zachowań i obyczajów związanych z jej użytkowaniem. Dlatego niekoniecznie musi
być „telewizją”, jeśli spełniałaby jedynie rolę kanału przesyłowego dla gier wideo,
sygnałów komputerowych czy DVD. Telewizję czyni z niej odbieranie kanałów
i programów telewizyjnych. Nowe technologie i praktyki przemysłowe znacząco
116
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119

A. Ogonowska, Telewizja, w: E. Chudziński (red.), Słownik wiedzy o mediach, Warszawa–Bielsko
Biała 2007, s. 195.
Por. M. Jędrzejewska, Telewizja, w: M. Bonikowska (red.), Media a wyzwania XXI wieku, Warszawa
2009, s. 111–112.
N. Postman, Zabawić się na śmierć. Dyskurs publiczny w epoce show-businessu, tł. L. Niedzielski,
Warszawa 2002, s. 102.
Por. W. Godzic, Telewizja…, art. cyt., s. 63.
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zmieniły technologiczne oblicze telewizji, ale w naszych umysłach w specyficzny
i istotny sposób określają telewizję różne aspekty doświadczenia społeczno-kulturowego120.
Mówiąc o telewizji (zwłaszcza w aspekcie podawania przez nią informacji),
trzeba pamiętać, że ma ona swój specyficzny język. Specyficzna jest również telewizyjna narracja, posługująca się tzw. kodem hermeneutycznym, zdefiniowanym
przez Rolanda Barthesa jako „wszystkie te jednostki, których funkcją jest artykulacja na różne sposoby pytania, jego odpowiedzi oraz różnych przypadkowych zdarzeń, które zarówno albo formułują pytanie, albo opóźniają udzielenie odpowiedzi,
a nawet tworzą zagadkę i prowadzą do jej rozwiązania”121. Kod hermeneutyczny
jest rozwinięciem kodu sekwencyjnego, opartego na tradycyjnej chronologii. W filmach i innych formatach telewizyjnej fikcji kody hermeneutyczne nakładają się na
siebie. Są również obecne w transmisjach na żywo. Jedyne programy, w których
nie stosuje się kodu hermeneutycznego to newsy, czyli programy informacyjne122.
Ludzie posługujący się drukiem i pismem jako głównymi sposobami przekazu
informacji mieli tendencje do jednotorowości, do myślenia linearnego, ujmowania
zjawisk w ciąg przyczynowo-skutkowy. U ludzi, dla których telewizja jest głównym środkiem informacji, wygląda to inaczej. Jej przekaz ma charakter nieliniowy.
Docierające za jej pośrednictwem informacje są fragmentaryczne. Tylko nieliczni
potrafią odpowiednio je wyselekcjonować i złożyć w spójną całość123. Widz – najczęściej zupełnie nieświadomie – dąży jednak do wyjaśnienia prezentowanych na
ekranie zdarzeń zarówno w aspekcie ich wzajemnych powiązań przyczynowych,
czasowych i przestrzennych, jak również powodów ich umieszczenia w przekazie.
Podczas oglądania programu zachowuje się, jak gdyby rozwiązywał problem. Nie
tyle dekoduje znaczenia, co wnioskuje o nich, a podstawą tego procesu jest posiadana wiedza i dane dostarczone przez nadawcę124. Odbiór telewizji jest przy tym
silnie subiektywny. Bardzo często osoby, oglądające ten sam program, mają zupełnie inne wrażenia, zapamiętują inne fragmenty, skupiają się na innych szczegółach. Dzieje się tak dlatego że „umiejętność odczytywania przekazów ikonicznych
oraz audiowizualnych stanowi specyficzną sprawność intelektualną, uzależnioną
od rozmaitych czynników subiektywnych, które najogólniej wolno zakwalifikować
120

121
122
123
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Por. A. Lotz, Zrozumieć telewizję u progu ery postsieci (post-network era), tł. M. Poks, w: T. Bielak,
M. Filiciak, G. Ptaszek (red. i wybór), Zmierzch telewizji? Przemiany medium. Antologia, Warszawa
2011, s. 88–89.
Za: M. Drożdż, Psycho-socjologiczne aspekty odbioru telewizji, „Studia Medioznawcze” 2002,
nr 4(9), s. 82.
Por. tamże, s. 82–83.
Por. tamże, s. 76.
Por. P. Francuz, A. Szalkowska, M. Szubielska, W jaki sposób obraz modyfikuje rozumienie treści
telewizyjnych programów informacyjnych?, „Studia Medioznawcze” 2010, nr 1(40), s. 51.
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jako psychologiczne, jak i obiektywnych, na które składają się uwarunkowania kulturowe i społeczne”125.
Przekaz telewizyjny opiera się na zaledwie kilku wątkach poruszanej sprawy –
tych, które autor przekazu uznał za najbardziej istotne. Powinny być one podane
widzowi w takiej postaci, by nie miał kłopotów z ich zrozumieniem i wyciągnięciem
wniosków. Potrzeba tu zatem spójnej i przemyślanej koncepcji dziennikarza, która
ułatwi odbiorcy szybką i właściwą interpretację. Jednak widzowi nie wystarcza już
czysta informacja – chce on również odczuwać przyjemność z odbioru przekazu,
co niejednokrotnie stanowi dla tworzącej przekaz osoby okazję do sięgnięcia po
słownictwo i styl przekazu, silnie odwołujący się do emocji widza126. Świat telewizji
jest światem rozdygotanym, wielokanałowym. Widz często nie potrafi się skupić na
jednym przekazie, lecz sięga po pilota i zmienia kanał. Przestaje się liczyć pełen
komunikat i głębsza treść, liczą się obrazki – wyraziste i krzykliwe127. Ścieżka obrazowa (zwłaszcza programu informacyjnego) odgrywa ogromną rolę w konstrukcji przekazu. Nie może być traktowana jedynie jako dodatek do wypowiadanego
tekstu, gdyż niewłaściwie dobrane obrazy mogą utrudnić, a nawet wypaczyć odbiór
nadawanych treści128.
Z tego też względu nieco naiwna i nie do obrony wydaje się teza McLuhana,
iż „wraz z nadejściem telewizji zapotrzebowanie na pogłębioną i poszerzoną wiedzę stało się powszechne”129. Z edukacyjnymi walorami telewizji polemizuje m.in.
M. Król, który zauważa, iż konkurencja w telewizji powoduje (w odróżnieniu do
świata biznesu) pogorszenie, a nie poprawę jakości oferowanego produktu. Dzieje
się tak, ponieważ podaż w telewizji kształtują nie rynek i nie świadome ludzkie potrzeby, ale popularność. Do tego należy dorzucić bardzo pesymistyczną wizję natury ludzkiej, jaką lansuje telewizja, czyli istnienie tzw. przeciętnego odbiorcy130.
Jest on „człowiekiem dość głupim, patrzącym na świat wyłącznie z materialnego
punktu widzenia, czasem również skłonnym do możliwie najtańszych wzruszeń.
Ów przeciętny odbiorca ponadto lubi, gdy ktoś kogoś kopie lub kogoś kopią, a on
potem zabija. Ów przeciętny odbiorca wytrzymuje trzy minuty poważnej wypowiedzi i oczekuje, że będzie nieustannie otrzymywał z telewizji nową strawę dla swojej
125
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G. Łęcicki, Psychologiczne, kulturowe i społeczne uwarunkowania odbioru mediów audiowizualnych,
w: A. Adamski, A. Gralczyk, K. Kwasik, M. Laskowska (red.), Media audiowizualne i cyfrowe wobec
wyzwań współczesnego społeczeństwa, Warszawa 2012, s. 66.
Por. A. Czyżyk-Cyzio, Sensacyjność dźwignią informacji telewizyjnej, w: M. Szpunar (red.), Media –
między władzą a społeczeństwem, Rzeszów 2007, s. 175–178.
Por. M. Jędrzejewska, Telewizja, art. cyt., s. 112.
Por. P. Francuz, A. Szalkowska, M. Szubielska, W jaki sposób obraz modyfikuje…, art. cyt., s. 53.
M. McLuhan, Zrozumieć media…, dz. cyt., s. 423.
Por. M. Król, Posłowie, w: J. Condry, K. Popper, Telewizja – zagrożenie dla demokracji, tł. M. Król,
Warszawa 1996, s. 62.
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ledwie istniejącej wyobraźni. Nie dysponuje zdolnością porównywania fikcji z rzeczywistością, ma ograniczone poczucie humoru, trzeba mu podpowiedzieć, kiedy
pada dowcip, i wreszcie jest politycznie indyferentny. Jest to ponura i z gruntu
negatywna wizja ludzkiej natury”131.
Odbiór telewizji jest nieuważny, rozproszony, dystrakcyjny. Różni się od odbioru, z jakim mamy do czynienia w salach kinowych, teatralnych czy koncertowych.
Diametralnie różni się też od odbioru słowa pisanego. Daje poczucie autentyzmu,
czyli przekonanie (czasami złudne!), że to, co widzimy na ekranie telewizora, ma
swoje rzeczywiste repliki w otaczającym nas świecie. Mikrofon, kamera, telewizor
są, jak to określił McLuhan, jakby gwarantami prawdziwego lub rzekomego autentyzmu132. Jednak rzeczywistość, którą pokazuje telewizja, jest rzeczywistością
wtórną. Stanowi ona efekt filtracji, ingerencji środków technicznych, scenografii,
grafiki komputerowej etc. W rezultacie odbiorca otrzymuje inny obraz rzeczywistości – wprawdzie podobny w treści, ale różny w formie i wymowie emocjonalnej.
Środki techniczne nie są bowiem tylko rejestratorami, ale – zgodnie ze słynną zasadą McLuhana – również interpretatorami. Transmisja na żywo z różnych wydarzeń
(rozgrywek sportowych, koncertów) jest bardziej udramatyzowana i emocjonalna
niż wydarzenie rzeczywiste. Dualizm ten nie był dotychczas postrzegany jako zagrożenie, trzeba jednak pamiętać, że może on powodować daleko idącą manipulację, graniczącą z odwróceniem rzeczywistości, odbiorca bowiem siłą rzeczy jest
podatny na interpretację wydarzenia zawartą w sekwencji ruchomych obrazów133.
D. de Kerckhove sformułował wniosek, że telewizja przemawia do ciała, a nie
do umysłu i że większa część przetwarzania informacji dokonywana jest na ekranie.
System nerwowo-mięśniowy widza podąża za oglądanymi obrazami, podczas gdy
jego umysł wędruje zupełnie gdzieś indziej. Przy tym reakcje wywoływane przez telewizję są zupełnie inne, niż te, które wywołuje kino. Umysł potrzebuje co najmniej
pół sekundy dla zapewnienia odpowiedniego zamknięcia złożonego bodźca – telewizja pozbawia widza tej możliwości. Przed telewizorem nasz „system obronny”
jest wyłączony, jesteśmy bardziej niż gdziekolwiek indziej podatni na wielozmysłowe uwiedzenie. Te rozważania prowadzą de Kerckhove’a do dość dramatycznego stwierdzenia: „To nie ty oglądasz telewizję – to telewizja ogląda ciebie”134.
Trzeba też pamiętać, że telewizja, oglądana w nadmiarze, może być groźna dla
swego odbiorcy: może oddziaływać niekorzystnie na funkcjonowanie społeczne
131
132
133
134

Tamże, s. 62–63.
Por. A. Kumor, Radio, telewizja, edukacja, dz. cyt., s. 15.
Por. A. Ostrowski, Telewizja jako imperium XXI wieku. Dylematy i zagrożenia, w: M. Gołda-Sobczak, W. Machura, J. Sobczak (red.), Media – czwarta władza?, t. 2, Poznań–Opole 2011, s. 288.
Por. D. de Kerckhove, Powłoka kultury. Odkrywanie nowej elektronicznej rzeczywistości, tł. W. Sikorski, P. Nowakowski, Warszawa 1996, s. 27–33.

5.5. Od paleotelewizji do hipertelewizji. Natura telewizji i jej przemiany

291

i psychologiczne jednostki. Otępia, izoluje od świata, zubaża wyobraźnię i ogranicza potrzebę kontaktów międzyludzkich135. Zarzuca się jej wręcz, że jest nauczycielem zachowań i postaw agresywnych, zwłaszcza dla dzieci (co również jest
bezpośrednim nawiązaniem do myśli K. Poppera)136. Jak zauważa J. Mikułowski
Pomorski, stwierdzono, że osoby, które miały największe trudności w nawiązywaniu relacji z innymi, chętnie zarzuciły te relacje na rzecz telewizji. Zwłaszcza osoby
z gorszym samopoczuciem wpadały w stany patologiczne, w których koncentrowały się na jednym, telewizyjnym sposobie życia, i porzucały pozostałe. Te symptomy
były wspólne dla ludzi wstydliwych, ale też dla wykazujących nadmierne ambicje
i egotyzm; innymi słowy – dla tych, którzy mieli kłopoty z socjalizacją137.
T. Zasępa zauważa: „Telewizja dostarcza prywatnej przestrzeni, w której jednostki oglądają obrazy, dźwięk i ruch samotnie, oddzielone od innych”138 i stawia
dramatyczne pytanie: „Gdzie izolacja ta pozostawia nas jako społeczeństwo? Kto
z tłumu, przy braku kolektywnego uczestnictwa, może zawołać, że te obrazy najbardziej przypominają, że król jest nagi? Że najczęściej nic tam nie ma? Kto ma
ten krzyk usłyszeć?”139
Telewizja jest także jednym z najważniejszych czynników (z racji swego zasięgu), kształtujących wyobraźnię moralną140. Przy czym nie potrafi ona zazwyczaj
odróżniać między znakomitościami141 a prawdziwymi bohaterami142. Dość szokująca (choć chyba słuszna) jest w tym kontekście teza J. Szylko-Kwas, która zauważa: „Kto dziś jest gwiazdą mediów? Czy są to osoby określane terminem celebrities,
sportowcy, czy może politycy? Na przykładzie telewizyjnych rozmów dziennikarzy z osobami publicznymi widać wyraźnie, że to dziennikarz staje się największą
135
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Por. A. Ogonowska, Telewizja, art. cyt., s. 185–186.
Por. A. Gralczyk, Telewizja jako nauczyciel agresji u dzieci, w: A. Adamski, K. Kwasik, G. Łęcicki
(red.), Kapłan i rodzina w mediach, Warszawa 2012, s. 149–172.
Por. J. Mikułowski Pomorski, Zmieniający się świat…, dz. cyt., s. 196.
T. Zasępa, Media, człowiek, społeczeństwo…, dz. cyt., s. 141.
Tamże.
Por. tamże, s. 119. Autor ten zauważa również, że negatywny wpływ telewizji na ludzką moralność
przejawia się w kilku aspektach. Po pierwsze, telewizja zaszczepia zasadę, że seksualne stymulowanie widzów angażuje ich uwagę i zwiększa oglądalność. Trywializacja seksu i traktowanie go w kategoriach rozrywki jest niewątpliwie złem moralnym. Ponadto telewizja nie zważa na jakiekolwiek
tabu. Próbuje demistyfikować każde posłuszeństwo jako nieracjonalne, zaś wartości redukuje do
najprostszych, zuniformizowanych i zrozumiałych wyjaśnień. Por. tenże, Media publiczne a więzi
społeczne, w: T. Zasępa, R. Chmura (red.), Internet i nowe technologie – ku społeczeństwu przyszłości, Częstochowa 2003, s. 90.
Współcześnie przyjęło się raczej określenie „celebryci”, będące kalką językową angielskiego słowa
„celebrities”.
Por. T. Zasępa, Media, człowiek, społeczeństwo…, dz. cyt., s. 143. Znakomitość, zdaniem przytaczanego autora, literalnie oznacza osobę, która jest sławna (współcześnie pojawiło się trafne określenie: „znani z tego, że są znani” – przyp. A.A.). Znakomitości nie są modelami, a raczej przedmiotem plotek, zaś bohaterowie działają na rzecz wyzwolenia społeczeństwa. Por. tamże.
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gwiazdą!”143 Ten rodzaj zachowania – zauważa autorka – jest akceptowany, czy
wręcz pożądany przez odbiorcę, który coraz częściej ogląda program właśnie dla
nazwiska dziennikarza i jego zachowań144. Ponadto, jak zauważa A. Ostrowski,
„łatwość dostępu do telewizji i upowszechnianie przez nią konsumpcyjnego modelu życia sprawia, że przeciętny odbiorca staje się wtórnym analfabetą – rzadko
czyta prasę i literaturę, odrzuca samodzielny sposób myślenia, poddaje się prezentowanym trendom w polityce, modzie, humanistyce”145. Z tego też względu
za nadal aktualne można uznać ostrzeżenie, sformułowane przez K. Poppera, że
telewizja ma w demokracji zbyt wielką, niekontrolowaną władzę – a przez to stała
się zagrożeniem dla demokracji146.
Kolejnym zarzutem stawianym telewizji jest fakt, iż deprecjonuje ona dźwiękowy element przekazu, z czego wynika, że wówczas także słowo jest w jakiś sposób
eliminowane w odbiorze telewizji na rzecz obrazu – zwykle kolorowego, ruchomego i sugestywnego. Owa marginalizacja słowa może w efekcie doprowadzić nawet do zakłóceń na polu rozwoju umysłowego jednostki oraz stać się czynnikiem,
utrwalającym postawę konsumpcji147. Obserwacja zachowań dzieci wykazała natomiast, że nadmiar telewizji zabija ich naturalną, dziecięcą ekspresję. Błędem często popełnianym przez rodziców jest zgoda na oglądanie telewizji (często za cenę
tzw. świętego spokoju), kosztem zabawy dziecka, która czasem może bywa hałaśliwa i absorbująca rodzicielską uwagę, jednak stanowi dla dzieci istotną formę
wielostronnej aktywności, obejmującą poznawanie rzeczywistości, procesy emocjonalne i działalność praktyczną148. Nie sposób zatem nie zastanowić się nad trafnością intuicji R. Arnheima, który w 1935 r. przewidywał: „Telewizja da namiastkę
rzeczywistej fizycznej obecności w stopniu jeszcze pełniejszym niż radio. Ale tym
bardziej izolowana będzie jednostka w swym zaciszu domowym i tym silniejsze
zachwianie równowagi (kolosalny napływ bogactw, konsumpcja bez oddawanych
143
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J. Szylko-Kwas, Kto tu jest gwiazdą? – rola dziennikarza na przykładzie rozmów telewizyjnych, w:
K. Wolny-Zmorzyński i in. (red.), Ludzie polskich mediów. Celebryci a redaktorzy, Toruń 2010, s. 24.
Tamże, s. 33.
A. Ostrowski, Telewizja jako imperium…, art. cyt., s. 281–282.
Por. K. Popper, Prawo dla telewizji, w: J. Condry, K. Popper, Telewizja – zagrożeniem dla demokracji, tł. M. Król, Warszawa 1996, s. 50–51. W przywołanym fragmencie wywodu Popper pisze:
„Telewizja stała się w naszych czasach kolosalną władzą, być może największą ze wszystkich, tak
jakby zastąpiła głos Boga. Będzie tak, dopóki my będziemy jej pozwalali na wszelkie nadużycia.
Telewizja posiada w ramach demokracji zbyt wielką władzę. (…) Nawet przeciwnicy demokracji
przecież w niewielkim tylko stopniu zdają sobie sprawę z potęgi telewizji. Kiedy tylko zrozumieją,
co można przy jej pomocy uczynić, będą jej używali na wszystkie sposoby, nawet w najbardziej
niebezpiecznych sytuacjach. Wtedy będzie jednak za późno”.
Por. A. Lepa, Pedagogika mass mediów, dz. cyt., s. 86.
Por. B. Kosmalska, Szkoła, telewizja, popkultura w perspektywie pedagogiki społecznej. O upozorowanym nieporządku, Gdańsk 2010, s. 112–113.
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w zamian usług). Godny pożałowania pustelnik, zamknięty w swoim pokoju, odległy o setki kilometrów od rozgrywającej się sceny, którą przeżywa jako część
własnego życia; widz, który nie może nawet śmiać się lub oklaskiwać, aby się nie
ośmieszyć we własnych oczach – oto końcowy produkt stuletniego rozwoju, który
od ogniska obozowego, jarmarku i areny doprowadził nas do osamotnionego odbiorcy dzisiejszych widowisk”149.
Telewizja ma bowiem to do siebie, że jest medium zaborczym. Nie zadowala się
czasem, który zaplanujemy na jej oglądanie. Ma tendencje do przetrzymywania
nas przed ekranem150, zachęca do bezmyślnego przyciskania klawiszy pilota w poszukiwaniu czegoś, co zaspokoi nasze aktualne potrzeby… w efekcie skaczemy po
kanałach, zatrzymując się na każdym kilka-kilkanaście sekund. Oglądamy fragmenty programów rozrywkowych, publicystycznych, sportowych oraz dobrze nam
znanych filmów, wytrzymując tylko do najbliższej planszy z napisem „reklama”.
A potem bez żalu porzucamy dotychczasowy kanał i program, znajdując gdzie indziej coś, co na moment skutecznie zawalczy o naszą uwagę151.
149
150

151

R. Arnheim, Perspektywy telewizji, tł. W. Wertenstein, w: M. Hopfinger (red.), Nowe media w komunikacji społecznej XX wieku. Antologia, Warszawa 2002, s. 263.
T. Zasępa zauważa, iż program telewizyjny „jest tak poukładany, by grabić widzów ze skrawków wolnego czasu.: jeśli masz wolne 30 sekund – telewizja zaoferuje Ci 30-sekundowy kawałek, jeśli masz
godzinę lub pół, by wypełnić czas pomiędzy kolacją i czymkolwiek – otrzymasz wiadomości, a gdy
masz trzy i pół godziny – możesz obejrzeć mecz w sobotnie popołudnie. I tak oddajemy swój wolny
czas telewizji”. T. Zasępa, Media, człowiek, społeczeństwo…, dz. cyt., s. 132. Podobnie M. Drożdż,
Psycho-społeczne aspekty…, art. cyt., s. 78: „Głównym efektem wpływu telewizji nie jest oddziaływanie na naszą świadomość, lecz jej tendencja do zmonopolizowania naszego czasu wolnego”.
Owo zjawisko, z angielska nazywane channel switchingiem, ma kilka odmian. Zapping to porzucenie uprzednio oglądanej stacji telewizyjnej, spowodowane chęcią ucieczki przed reklamą i powrót do tej samej stacji albo rozpoczęcie oglądania nowego programu na innym kanale. Zipping
to przewijanie taśmy magnetowidu lub zapisu na DVD w trakcie odtwarzania zarejestrowanego
programu, przerywanego reklamami (nowoczesne nagrywarki dają możliwość automatycznego
wyeliminowania reklam z zapisu). Flipping lub switching to wędrówka po kanałach, spowodowana chęcią zmiany i twórczym podejściem telewidza do oferty programowej. Grazing to oglądanie
symultaniczne programu na kilku kanałach. Por. K. Banaszkiewicz, Nikt nie rodzi się telewidzem.
Człowiek, kultura, audiowizualność, Kraków 2000, s. 32. Wszystkie te zjawiska najczęściej określa
się wspólnym mianem zappingu, przez co rozumie się oglądanie w telewizji wielu rzeczy naraz, ale
nieuważnie, pobieżnie i bez przywiązywania uwagi do treści. Zjawisko to jest o tyle godne uwagi,
że ten styl korzystania z mediów przenosi się również na inne media: radio zostaje redukowane do
roli szumu w tle, zappuje się również Internet i prasę (layouty są coraz bardziej sfragmentaryzowane, materiały coraz krótsze, z coraz większą przewagą obrazu nad tekstem). Por. M. Lisowska-Magdziarz, Media powszednie. Środki komunikowania masowego i szerokie paradygmaty medialne
w życiu codziennym Polaków u progu XXI wieku, Kraków 2008, s. 39–40. Pilot telewizyjny jest nie
tyle narzędziem wywrotowej praktyki, uniezależniającej widza od sztywnej ramówki, nie tyle orężem świadomego odbiorcy mediów, który kompetentnie wybiera spośród oferty różnych stacji te,
które mu naprawdę odpowiadają, co raczej przedłużeniem ręki, bezwiednie podążającej za rozproszeniami uwagi, którym podlega mózg. W efekcie „bezmyślne klikanie” staje się synonimem
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B. Kosmalska stawia tezę, że obecność telewizji w życiu człowieka, w miarę
upływu czasu i rozwoju techniki, staje się coraz bardziej intensywna i coraz mniej
obojętna dla ludzkiego funkcjonowania. Pod wpływem telewizji odbiorca rezygnuje z czynności, które zaspokajają te same potrzeby, co telewizja (podobnych funkcjonalnie). Usuwa również pewne działania na dalszy plan i skłania odbiorców
do znalezienia takiego sposobu i czasu wykonania innych aktywności, by nie kolidowały one z oglądaniem programów telewizyjnych. Ponadto oglądanie telewizji
często jest równoznaczne z rezygnacją z czynności i zadań, które odbiorca uznaje
za mniej istotne. Nieracjonalne korzystanie z telewizji zmienia organizację życia
rodzinnego: ogranicza bezpośrednie relacje członków rodziny, zwłaszcza rozmowy
na poważne tematy152. Już w 1961 r. G. Anders nazwał telewizję „negatywnym stołem rodzinnym” (negative family table), traktując sytuację odbioru telewizji w rodzinie jako niedoskonałe, a wręcz patologiczne odwrócenie pierwotnej, pozytywnej sytuacji społecznej, w której rodzina gromadziła się wokół wspólnego centrum,
jakie stanowił stół. Zwrócenie się twarzami w stronę telewizora oznacza, zdaniem
Andersa, śmierć komunikacji (rozpad i decentralizację komunikacji rodzinnej),
gdyż sposobność do wzajemnej rozmowy nadarza się odtąd wyłącznie przypadkowo i sporadycznie153. Nie wszyscy podzielali jednak obawy Andersa. Przykładowo,
E. Goldman argumentował, że telewizja jest w stanie zaoferować członkom rodziny
wspólne doświadczenie śledzenia narracji, dokonującej się na ekranie, a następnie
grupową refleksję i analizę, która będzie dla wszystkich ubogacająca i wartościowa154. Nie zmienia to faktu, że podczas samej czynności oglądania telewizji rozmowa jest trudna, czy wręcz niemożliwa. Pojedyncze zdania przeplatają się z momentami ciszy. Jest to coś, co E. Goffman nazwał „otwartym stanem rozmowy”155.
Istotą telewizji i jej najważniejszym produktem jest obraz, czy też – bardziej
precyzyjnie – pewna sekwencja, ciąg obrazów. Ich konstruowanie odbywa się za
pomocą kamer, które są szczególnego rodzaju środkami technicznymi. Można
użyć ich do budowania dramaturgii i elementów artystycznych, co z kolei dokonuje się poprzez umiejętne operowanie różnymi planami156. Pod względem charakteru przekazu programy telewizyjne są dzielone na trzy grupy: odtwarzające

152
153
154
155

156

„bezrefleksyjnego gapienia się w telewizor”, straty czasu oraz niskich kompetencji medialnych
i kulturalnych, co znacznie obniża prestiż samego oglądania telewizji. Por. tamże, s. 81.
Por. B. Kosmalska, Szkoła, telewizja, popkultura…, dz. cyt., s. 111–112.
Por. R. Ayaß, Introduction: Media appropriation and everyday life, w: R. Ayaß, C. Gerhardt (red.),
The Appropriation of Media in Everyday Life, John Benjamins 2012, s. 4.
Por. J. Shandler, Jews, God, and Videotape: Religion and Media in America, NYU Press 2009, s. 107.
Por. R. Ayaß, Communicative activities during the television reception. General and genre specific
struktures of recipients’ talk, w: R. Ayaß, C. Gerhardt (red.), The Appropriation of Media in Everyday
Life, John Benjamins 2012, s. 26.
Por. A. Ostrowski, Dwa światy, dwie rzeczywistości, czyli telewizyjna transmisja sportowa, w: M. Graszewicz, J. Jastrzębski (red.), Teorie komunikacji i mediów, vol. 1, Wrocław 2009, s. 386.
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rzeczywistość (np. transmisje, dyskusje, wywiady… wszelkie programy „na żywo”),
przetwarzające rzeczywistość (w których interpretacja może zmienić charakter komunikatu – oparte na wyborze elementów rzeczywistości przez autora; zaliczyć
tu można wszelkie widowiska dokumentalne i reportaże) i wreszcie wytwarzające
rzeczywistość (punktem odniesienia jest w nich stosunek twórców do rzeczywistości – są to oparte na fikcji widowiska teatralne, muzyczne, animowane i filmy). Są
jednak programy (np. reality show) wymykające się temu podziałowi157.
J. Anderson i R. Wilkins przytaczają 6 specyficznych cech telewizji, odróżniających ją od innych mediów. Są to:
1) zdolność przyciągania uwagi – wynikająca ze stałego ruchu na ekranie, połączonego z szybkimi zmianami obrazu i głośnymi dźwiękami, które pobudzają
układ nerwowy;
2) nienaturalne skrócenie i zintensyfikowanie sekwencji informacyjnych;
3) efekty interferencyjne – szybkie następstwo przedstawianego materiału powoduje niemożliwość obróbki umysłowej zarejestrowanych danych, ich powtórzenie i refleksję nad nimi;
4) złożoność prezentacji – natłok dźwięków i obrazów pobudza jednocześnie kilka zmysłów;
5) orientacja wizualna – w telewizji dominuje obraz, inne źródła informacji są
minimalizowane;
6) zawartość emocjonalna – prezentowany materiał działa pod tym względem silniej niż w jakimkolwiek innym medium158.
O telewizji można powiedzieć, że jest stworzona do transmisji i recepcji. Dzięki
telewizji można bezpośrednio obserwować, utrwalać i transmitować na żywo wydarzenia tak, jak one się dzieją159. Słuszne jest stwierdzenie, że siła telewizji polegała na tym, że w ogóle oferowała ona obraz, nawet jeśli nie był on jednoznaczny
i estetyczny160, dając przy tym wrażenie rzeczywistego udziału w wydarzeniach –
swoistej teleobecności161.
157
158
159
160
161

Por. M. Drożdż, Psycho-społeczne…, art. cyt., s. 79.
Por. J. Anderson, R. Wilkins, Żegnaj telewizorku. Jak nauczyć swoją rodzinę rozsądnie korzystać
z telewizora, gier komputerowych i Internetu, tł. M. Czekański, Warszawa 2000, s. 34.
Por. Radio i telewizja jako medium, w: W. Šmid, Leksykon komunikacji medialnej, Kraków 2010,
s. 140.
Por. J. Mikułowski Pomorski, Zmieniający się świat…, dz. cyt., s. 115.
Obecnie przez „teleobecność” rozumie się raczej „symulację interakcji w czasie rzeczywistym między osobami znajdującymi się w dużej odległości od siebie z wykorzystaniem technologii do przekazywania obrazu i dźwięku oraz rozwiązań sieciowych”. J. Mordarski, Teleobecność i anestetyka.
Filozofia kultury, strony EPI-UJ, kwiecień 2007 [online] http://149.156.87.132/~yanaek/teleobecnosc_i_anestetyka.pdf (dostęp 9 czerwca 2012 r.). Czasem jednak teleobecność przestaje wystarczać i zamienia się w pragnienie przeżycia rzeczywistej wspólnoty. Medium przestaje być jedyną
wystarczającą przestrzenią realizacji kontaktu – jeśli tylko wydarzenia dostarczają odpowiednio
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A. Lewicki podaje następujące zasady, dotyczące zjawiska ekranowego (które
definiuje jako „wszystko, co się rusza na ekranie (…), a co można z dowolnych
„kawałków” montować” – zatem zjawisko ekranowe ma postać montażową): „widmo świetlno-akustyczne” mieści się zazwyczaj w płaskiej ramie ekranu, a dzięki
technice montażu zjawisko ekranowe może fingować przedstawianą przestrzeń
oraz modyfikować czas przedstawianych wydarzeń i procesów. Dzięki swej fonofotograficznej naturze zjawisko ekranowe pozbawia przedstawiane przedmioty ich
materialnego ciężaru i masywności realnego świata, a nadaje im lekkość fantomów. Ponadto dzięki technice „koryguje” ono dane zmysłowe – może przyspieszać
lub zwalniać ruch demonstrowanych procesów, cofać je i zatrzymywać w biegu.
Wreszcie, dzięki rejestracyjnym właściwościom kamery zjawisko ekranowe może
realizować pozaludzki sposób widzenia (gdyż obiektyw rejestruje zdarzenia świata
zewnętrznego dokładniej niż oko ludzkie)162.
Jednak coraz większa liczba odbiorców zaczyna być świadoma tych negatywnych stron oddziaływania telewizji i nie godzi się na nie. Dlatego nie dziwi fakt,
że wiele osób i całych rodzin podejmuje decyzję o całkowitej rezygnacji z oglądania telewizji, a nawet o pozbyciu się telewizorów. Powstają również publikacje
o charakterze poradnikowym, pokazujące, w jaki sposób wprowadzić rezygnację
z telewizji w życie163.

5.5.2. Od zimnej paleotelewizji do gorącej hipertelewizji
Według słynnego podziału Marshalla McLuhana na media zimne i gorące, telewizję
należy zaliczyć do mediów zimnych164, co w pierwszej chwili może nieco dziwić, zważywszy, że radio zostało przypisane do mediów gorących. Intuicyjnie wydawałoby się,
że telewizja jest raczej medium gorącym. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że „angażuje [ona – przyp. A.A.] adresata wiadomości na kilku poziomach. Przekazuje mu

162
163
164

silnych bodźców, pobudzających emocje. Tak było np. w wypadku śmierci Jana Pawła II, który – jak
zauważa P. Drzewiecki – „wyprowadził nas w te dni z naszych domowych kapliczek telewizyjnych
i internetowych ołtarzyków, gromadząc w realnej wspólnocie globalnej, narodowej i liturgicznej”.
P. Drzewiecki, Przemiany odbiorców przekazu medialnego w dniach umierania i pogrzebu Jana Pawła II, w: L. Dyczewski, A. Lewek, J. Olędzki, Odchodzenie Jana Pawła II do Domu Ojca w polskich
mediach, Katowice 2008, s. 88.
Por. B. Lewicki, Warsztat twórczy kina i telewizji, w: tenże (red.), Kino i telewizja, Warszawa 1977,
s. 155–157.
Por. J. Anderson, R. Wilkins, Żegnaj telewizorku…, dz. cyt.
Według McLuhana, medium gorące to takie, które oddziałuje na jeden zmysł z wysoką wyrazistością, przy czym przez wysoką wyrazistość rozumie się stan posiadania dużej liczby konkretnych
danych (ilość dostarczanych informacji). W przeciwieństwie do mediów zimnych, media gorące
pozostawiają odbiorcom niewiele do uzupełnienia, dlatego też powodują małe współuczestnictwo
odbiorcy. Środki zimne zmuszają do współuczestniczenia i uzupełniania. Por. M. McLuhan, Wybór
tekstów, red. E. McLuhan, F. Zingrone, tł. E. Różalska, J.M. Stokłosa, Poznań 2001, s. 229.
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treści w formie wizualnej i fonicznej. Połączenie ich w jedną całość a następnie wysnucie z tego połączenia wniosków zależy już tylko i wyłącznie od samego odbiorcy. Przy
odbiorze telewizyjnego komunikatu zimnego odbiorca musi w pewnym stopniu go
współtworzyć”165. Niewątpliwie, ma tu swój wpływ polisemiczność telewizji (wieloznaczeniowość – rozmaite grupy widzów, czy nawet pojedynczy widzowie mogą z tych
samych reprezentacji ekranowych wyprowadzać całkowicie odmienne znaczenia)166.
Pod względem technicznym telewizja jest medium o niskiej rozdzielczości. Wymaga ona ze strony widza zaangażowania i uczestnictwa, pozwalających uzupełnić
mglisty i zamazany obraz. Pokaz wideo przedstawia serię rzadko rozmieszczonych
punktów, które widzowie muszą dopiero połączyć na własnych mentalnych ekranach. Teoretycznie jednak, zdaniem McLuhana, wraz z udoskonaleniem technicznych możliwości, mogłaby się stać już medium gorącym167. Nasuwa się więc
pytanie, czy obecna telewizja w rozdzielczości HD, z ogromnymi ekranami i krystalicznie czystym dźwiękiem jest już gorąca, czy jeszcze zimna?
Kolejna refleksja nad telewizją dotyczy przemian, jakie zachodzą w niej samej –
i nie chodzi tu bynajmniej o aspekty techniczne, choć doprawdy trudno byłoby nie
zauważyć różnicy między pierwszymi telewizorami a dzisiejszymi panoramicznymi, wielkoekranowymi urządzeniami o kolosalnej rozdzielczości i gamie kolorów.
Jednak bardziej interesujące są przemiany, jakie zachodzą w samym pojmowaniu telewizji, w konstruowaniu jej programu i sposobie odbioru – czyli zjawisko
określone przez U. Eco, a następnie przez Odina i Cassettiego mianem przejścia
od paleo- do neotelewizji. Pod pojęciem paleotelewizji Odin i Cassetti rozumieją
instytucję, czyli pewną strukturę, która określa w obrębie swojej przestrzeni komunikacyjnej sposób odwoływania się do takiej lub innej umowy komunikacyjnej. Dla
paleotelewizji ta umowa komunikacyjna ma charakter wybitnie pedagogiczny, jest
ona ufundowana na fundamencie edukacji i popularyzacji168. Innymi słowy, paleotelewizja przyjmowała retorykę nauczyciela i mistrza. Jej zadanie polegało na
pouczaniu mas i realizowaniu funkcji pedagogicznej, która oparta była na zasadzie
dystansu169. Oprócz tej umowy paleotelewizja wprowadzała drugi poziom umowności, który polega na specyficznym sposobie strukturalizacji strumienia – czyli
po prostu ułożeniu programów w pewną ramówkę, która jest publikowana przez
165
166
167

168
169

Ł. Kustrzyński, Posłyszałem szum…, art. cyt.
Por. W. Godzic, Telewizja – najważniejsze…, art. cyt., s. 71.
Por. Środek przekazu jest przekazem, blog „Hokopoko.net” (brak daty opubl.), [online] http://hokopoko.net/srodek-przekazu-jest-przekazem (dostęp 9 czerwca 2012 r.); D. Wójcik, Herbert Marshall
McLuhan, wpis na blogu (brak daty opubl.), [online] https://sites.google.com/site/pfwasp2009/
Home/wojcik-dariusz/marshall-mcluhan (dostęp 9 czerwca 2012 r.).
Por. F. Cassetti, R. Odin, Od paleo- do neotelewizji. W perspektywie semiopragmatyki, w: A. Gwóźdź
(oprac.), Po kinie? Audiowizualność w epoce przekaźników elektronicznych, Kraków 1994, s. 118–119.
Por. W. Godzic, Telewizja – najważniejsze…, art. cyt., s. 67.
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prasę i porządkuje widzowi sposób oglądania170. Paleotelewizja to czas spikerów,
którzy porządkowali strumień, odczytując program na dziś lub jutro, podając godzinę emisji programu, tytuł, charakterystykę gatunkową… Inną formą przedstawienia ramówki była plansza z danymi, odczytywanymi przez głos, należący do
niewidocznej na ekranie osoby171. Programy paleotelewizji oglądane były celowo,
jako całość, w pewnym skupieniu172.
Neotelewizja zrywa z tymi modelami. Po pierwsze, uruchamia ona proces wzajemnej aktywności: odwołuje się do widza, zasięga jego opinii, namawia go do
czynnego udziału w programie. Widzowi wyznaczone zostały trzy wielkie role: mocodawcy w mnożących się programach na życzenie, uczestnika oraz zaproszonego
do dyskusji politycznej gościa. Centrum programu nie jest już prowadzący, lecz
widz (który, dodajmy, występuje w podwójnej roli: widza przed ekranem i zaproszonego do studia gościa). Neotelewizja zrywa z modelem pouczającym, staje się
raczej przestrzenią wspólnego biesiadowania173. Jeśli przekazuje wiedzę, dokonuje się to raczej w formule edutainment174. Koncentruje się na samej sobie i na własnych środkach wyrazowych, mówi o samej sobie, a nie o świecie175.
Neotelewizja zrywa również z tradycyjnie pojmowanym modelem ramówki.
Zapowiedzi i zajawki grupują programy zazwyczaj w trójki, przy czym często nie
są to następujące po sobie pozycje z danego dnia, ale np. trzy kolejne filmy czy
też pozycje z następujących po sobie trzech dni tygodnia, emitowane o tej samej
godzinie. Są to zazwyczaj kombinacje bardzo zmienne – tak, aby widz nie zdołał
się do nich przyzwyczaić176. Ramówka programowa rozmywa się i traci swój pierwotny charakter. Programy są porozrzucane po ramówce i pokazywane kilkakrotnie w ciągu tygodnia. Zmiany dotykają także samej struktury programów, które
przestają być kierowane do określonej grupy widzów. Dążeniem neotelewizji jest,
by programy były kierowane do jak najszerszej publiczności, a ich gatunki krzyżo170
171
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Por. F. Cassetti, R. Odin, Od paleo- do neotelewizji…, art. cyt., s. 118–119.
Por. I. Loewe, O dialogu z widzem w polskiej neotelewizji publicznej. Paratekst jako składnik strumienia telewizyjnego, referat na Drugiej Internetowej Konferencji Naukowej „Dialog a nowe media”
(Katowice, marzec–kwiecień 2003), [online] http://uranos.cto.us.edu.pl/~dialog/archiwum/loewe.
pdf (dostęp 9 czerwca 2012 r.).
Por. M. Lisowska-Magdziarz, Media powszednie…, dz. cyt., s. 132.
Por. F. Cassetti, R. Odin, Od paleo- do neotelewizji…, art. cyt., s. 120–121.
Zdaniem M. Lisowskiej-Magdziarz, „szeroki paradygmat edutainment grupuje te realizacje medialne, których tematem jest wiedza i edukacja, dominujące zaś rozwiązania formalne, dobór i selekcja treści oraz wewnętrzne przesłanie ideologiczne odsyłają do nabywania i użytkowania wiedzy
jako rodzaju gry, zabawy, atrakcji, konkursu. Zasada uczyć – bawiąc jest oczywiście znacznie starsza niż media masowe. Edutainment odwraca tę zasadę: chodzi o zabawę, a jeśli zabawka może być
wiedzą – tym lepiej”. M. Lisowska-Magdziarz, Media powszednie…, dz. cyt., s. 270.
Por. W. Godzic, Telewizja – najważniejsze…, art. cyt., s. 67.
Por. I. Loewe, O dialogu z widzem…, art. cyt.
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wały się177. Neotelewizja to także „królestwo wstawek”, do tego stopnia, że czasem
wydaje się, że to raczej inne programy zostały umieszczone między wstawkami,
niż odwrotnie178. Neotelewizja jest również medium konwergentnym. Daje coraz
większe możliwości wyboru, interakcji, personalizacji. Nie jest też medium statycznym, lecz ulega ciągłym transformacjom179.
Przy przejściu od paleo- do neotelewizji następuje również przejście od rozumienia telewizji jako umowy komunikacyjnej do postrzegania jej w kategoriach
kontaktu. Zniesione zostaje również rozróżnienie przestrzeni realizacji i przestrzeni
odbioru. W wypadku neotelewizji wszystko ma miejsce w tej samej przestrzeni telewizyjnej, która bywa utożsamiana z przestrzenią codzienności. Oglądanie telewizji
przestaje być aktem społecznym, czy nawet czynnością uspołeczniającą. Staje się samotnicze. Widzowie nie tworzą społeczności, lecz zbiór jednostek. Oglądanie neotelewizji jest czystym kontaktem, który karmi się samym sobą, co zbliża neotelewizję
do gier wideo. Nawet współaktywność widza jest jakąś formą manipulacji (w jakiś
sposób widać to po nagranym śmiechu, towarzyszącym sitcomom). W istocie neotelewizja powoduje zanik komunikowania i zastąpienie go modelem aspołecznym180.
O sumaryczne zestawienie różnic między paleo- a neotelewizją pokusił się Carlos A. Scolari. Jako charakterystyczne dla paleotelewizji cechy wymienia on: jeden
kanał, filozofię służby publicznej (i jednocześnie publicznego monopolu) i wyraźne
zróżnicowanie rodzajowe audycji (są trzy podstawowe ich kategorie: edukacyjne,
informacyjne i rozrywkowe). Kamery są zainstalowane w studiu na stałe, zaś telewizor jest pewnego rodzaju totemem domowym w salonie. Telewizja jest reprezentacją rzeczywistości. Jest oglądana przez widza z uwagą; widz skupia się na tej czynności i nie łączy jej z innymi. Widzowie tworzą duże zbiorowości. Między telewizją
a widzami nawiązuje się relacja pedagogiczna (przekazywania wiedzy). Programy
są ułożone w sztywną, regularną ramówkę181.
177
178

179

180
181

Por. F. Cassetti, R. Odin, Od paleo- do neotelewizji…, art. cyt., s. 125–126.
Tamże, s. 128. I. Loewe określa wstawki mianem pre-tekstów. Pod pojęciem tym rozumie teksty
poprzedzające programy telewizyjne, przy czym wyróżnia wśród nich zajawki z głosem narratora w tle, zwieńczone planszą z zapowiedzią programu; zajawki z udziałem narratora programu,
połączone z zaproszeniem autora skierowanym do widzów; zapowiedzi prezenterów, zapowiedzi
fabularyzowane i wywiady w funkcji pre-tekstu (zapowiedzi w formie dialogu). Ponadto zauważa,
że medioznawcy za najlepiej zrobione i charakteryzujące współczesne media wstawki uważają reklamy. Por. I. Loewe, O dialogu z widzem…, art. cyt.
Por. M. Przybyła, Neotelewizja – konwergentne medium z pogranicza, referat podczas 17. Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego „Komputer w edukacji” (Kraków, 28–29 września 2007 r.),
[online] http://www.up.krakow.pl/ktime/ref2007/Przybyla.pdf (dostęp 9 czerwca 2012 r.).
Por. F. Cassetti, R. Odin, Od paleo- do neotelewizji…, art. cyt., s. 131-133.
Por. C.A. Scolari, The Grammar of Hypertelevision: An Identikit of Convergence-Age Fiction Television (Or, How Television Simulates New Interactive Media), „Journal of Visual Literacy” 2009,
vol. 28, nr 1, s. 31–32.
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Natomiast cechy charakterystyczne dla neotelewizji to: filozofia komercyjna
(współistnienie mediów publicznych i prywatnych) oraz multiplikacja kanałów i technologii odbioru. Jeśli idzie o kwestie rodzajów i gatunków, to następuje tu gatunkowy
synkretyzm i zanieczyszczenie oraz rozmycie granic między prawdą i fikcją, przy czym
te dwie rzeczywistości w niektórych gatunkach również potrafią się przenikać. Kamera
w studio jest mobilna, a odbiorniki telewizyjne są w całym domu, w różnych pomieszczeniach (i jest ich więcej niż jeden). Telewizja nie tyle pokazuje, co konstruuje rzeczywistość. Widz jest konsumentem, który korzysta z oferty programowej wybiórczo,
niespójnie, na zasadzie „prześlizgiwania się” po programach. Widownia jest zbiorem
indywidualności. Telewizja „szuka” widza, zasięga jego opinii, stwarzając wrażenie
uczestnictwa. Następuje hiperfragmentacja dyskursów, które poprzedzielane są różnymi wstawkami. Struktura programu oparta jest na szybkości i zmienności codziennego życia, nie tworzy już sztywnej ramówki182. Co jednak ciekawe, zauważa Scolari, ewolucja telewizji trwa i obecnie możemy zaobserwować w niej wiele produktów
i cech, które nie mieszczą się w zakresie pojęcia „neotelewizja”. Wśród badaczy nie
ma zgodności, jak określać tę nową rzeczywistość: pojawiły się propozycje, by określić
ją mianem posttelewizji. Scolari jednak proponuje coś innego: koncept hipertelewizji,
który ściśle związany jest ze zjawiskiem konwergencji i mieszania się telewizji ze światem Internetu183. Stąd też zagadnienie to zostanie szerzej omówione w podrozdziale,
poświęconym funkcjonowaniu telewizji w nowym, cyfrowym środowisku.

5.5.3. Telewizja jako źródło informacji i rozrywki oraz nośnik reklamy
Jedną z ważniejszych funkcji telewizji jest niewątpliwie funkcja informacyjna.
W paleotelewizji dało się, jak widzieliśmy, zauważyć wyraźny podział na informację, edukację i rozrywkę. W neotelewizji i hipertelewizji już nie jest to tak oczywiste.
Obecnie istnieją kanały informacyjne, podające informacje praktycznie w czasie
rzeczywistym. Współczesny polski widz nie jest już – jak w czasach PRL – skazany
na czekanie do godziny 19.30 na „Dziennik Telewizyjny”184 (bo poza wyznaczonym
182
183
184

Por. tamże.
Por. tamże, s. 33–34.
„Dziennik Telewizyjny” był głównym programem informacyjnym w Polsce w czasach PRL. Pojawił
się na antenie 2 stycznia 1958 r., zastępując „Wiadomości Dnia”. Jego powstanie było w dużej
mierze decyzją polityczną, wynikłą z faktu, że decydenci partyjni zaczęli sobie uświadamiać potencjalną siłę i rolę telewizji w kreowaniu polityki informacyjnej i propagandowej. Podobne programy
istniały lub były przygotowywane we wszystkich krajach bloku socjalistycznego. W połowie lat 60.
XX w. „Dziennik” miał już trzy wydania dziennie (popołudniowe 10 min., główne 20 min. i wieczorne 20 min.). Główne wydanie oglądało 6 mln telewidzów, mimo że był on jednym z głównych
narzędzi partyjnej propagandy, a jego ton nie odbiegał od organu prasowego KC PZPR – „Trybuny Ludu”. W roku 1972 liczba widzów wynosiła już 9 mln, zaś od 1976 formuła audycji zmieniła
się na trwający 45 min. „Wieczór z Dziennikiem”. W 1981 r. wrócono do nazwy „Dziennik Telewizyjny”, zaś sama audycja stała się jednym z głównych narzędzi walki z ruchem „Solidarności”.
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czasem przerwanie programu i podanie jakiejś niesłychanie ważnej informacji zdarzało się niezwykle rzadko – autor pamięta ze swego dzieciństwa takie przerwanie
programu i informację o zamachu na Jana Pawła II w dniu 13 maja 1981 r.). Dziś
kanały informacyjne podają nieprzerwany strumień newsów, komentarzy i opinii.
Atak na World Trade Center w 2001 r. był okazją do odkrycia przez Polaków – za
pośrednictwem uruchomionej zaledwie miesiąc przed atakiem stacji TVN24 – zupełnie nowego sposobu relacjonowania ważnych wydarzeń. To również telewizyjne
kamery i reporterzy na przełomie marca i kwietnia 2005 r. towarzyszyły umierającemu Janowi Pawłowi II, tworząc telewizyjny spektakl o niezamierzonym ewangelizacyjnym wydźwięku bez precedensu (można spotkać się z określeniem, że były to
największe medialne rekolekcje w dziejach świata)185. Z kolei 10 kwietnia 2010 r.,
w dniu katastrofy polskiego rządowego samolotu Tu-154 pod Smoleńskiem, dramat
rozgrywał się dosłownie na oczach widzów – od pierwszych, jeszcze niesprecyzowanych informacji o „kłopotach z lądowaniem”, poprzez odkrycie strasznej prawdy, aż
do śledzenia relacji z pogrążonej w szoku i żałobie Polski i pogrzebów ofiar, na czele
z Parą Prezydencką. Tragedia szybko wydostała się poza granice Polski, a telewizyjne
przekazy włączyły w przeżywanie polskiej żałoby narodowej niemal cały świat.
W większości telewizyjnych kanałów programy informacyjne cieszą się wysoką (jeśli nie wręcz najwyższą) oglądalnością. Z tego powodu rywalizacja między
poszczególnymi kanałami jest w tym segmencie bardzo ostra i ma na celu przyciągnięcie jak najszerszego audytorium, najchętniej oczywiście z konkurencyjnych
kanałów186. Nierzadko też wyniki oglądalności danego programu informacyjnego
stają się newsem, podawanym w tym właśnie programie – co zapewne ma na celu
utwierdzenie już pozyskanych lub wątpiących widzów w przekonaniu, że wybierając właśnie ten program, uczynili słusznie.

185

186

W latach 80. wydanie „Dziennika” było masowo bojkotowane (zwłaszcza przez młodzież), zaś
sam „Dziennik” zyskał potężnego konkurenta w postaci 15-minutowego „Teleexpressu” (3 lutego
1987 r. „Teleexpress” oglądało 21 mln widzów!). W 1987 r. na antenie TVP2 pojawił się program
informacyjny „Panorama”. Por. A. Kozieł, Programy informacyjne w TVP w latach 1958–1989,
„Studia Medioznawcze” 2001, nr 2(3), s. 65–76. Historia „Dziennika” kończy się po Okrągłym Stole, kiedy to 18 listopada 1989 r. został on zastąpiony audycją pod nazwą „Wiadomości”, z zupełnie
nową czołówką i prowadzącymi (by zaakcentować odcięcie się od błędów i nadużyć „Dziennika”).
Prowadzący pierwsze wydanie Wojciech Reszczyński rozpoczął od słów: „W naszym nowym dzienniku wiadomości będą dobre lub złe, oby tych ostatnich jak najmniej, ale zawsze prawdziwe”. Por.
20 lat „Wiadomości”, strony internetowe TVP (brak daty opubl.), [online] http://www.tvp.pl/retro/
archiwizja/20-lat-wiadomosci (dostęp 18 kwietnia 2012 r.).
Por. K. Marcyński, Relacje o śmierci Jana Pawła II jako wydarzenie medialne i… spektakl?, w: L. Dyczewski, A. Lewek, J. Olędzki (red.), Odchodzenie Jana Pawła II do Domu Ojca w polskich mediach, Katowice 2008, s. 114.
Por. M. Mrozowski, Telewizyjne programy informacyjne – polskie i zagraniczne (analiza porównawcza), „Studia Medioznawcze” 2009, nr 3(38), s. 28.
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Można się jednak zastanawiać, na ile owe telewizyjne relacje ważnych, nieraz
wstrząsających wydarzeń, są wiernym odbiciem rzeczywistości, a na ile jej wycinkiem? Czy wszechobecna w mediach skrótowość i dążność do upraszczania podawanych komunikatów nie dotyka również telewizyjnych programów informacyjnych, które są wszak najstarszym i najważniejszym gatunkiem z punktu widzenia
społecznej doniosłości?187
Na ocenę i odbiór telewizyjnego programu informacyjnego ma wpływ wiele uzupełniających się i tworzących skomplikowaną całość szczegółów. Wśród technicznych uwarunkowań odbioru, znaczenie mają takie kwestie jak formuła czołówki
programu, dodatkowe elementy graficzne (symbole, ikony, informacje aktualizujące), typ i wyposażenie studia i jego oprawa plastyczna, sposób pokazywania studia
(statyczny, dynamiczny, złożony, liczba i częstotliwość efektów specjalnych) oraz
zachowanie prezentera (siedzi, stoi, porusza się w trakcie programu; jego ekspresja, gestykulacja i mimika). W kwestiach zawartości przekazu swoją rolę w odbiorze
odgrywa struktura tematyczna informacji, struktura opisywanych wydarzeń (dramaturgia), konstrukcja newsów oraz rodzaj i sposób przekazywania komentarza188.
Szybkość przekazu i różnorodność podawanych treści nie pozostawia widzowi
czasu na rzetelną, długotrwałą, intelektualną analizę. Bardzo często przekaz informacyjny odwołuje się do emocji i opiera się na ich wywołaniu, przy czym kolejno
szybko po sobie następujące bodźce sprawiają, że jedne emocje są natychmiast
zastępowane następnymi. Sprzyja to wszelkiego typu manipulacjom i nierzetelności189. Dodatkowo jest to spotęgowane przez fakt, że autorzy telewizyjnych informacji bardzo często posługują się stereotypami (rozumianymi jako pewne uproszczone i uschematyzowane wątki treściowe)190. Uzyskują one pozór prawdziwości,
187

188

189
190

Por. W. Godzic, Telewizja i jej gatunki po „Wielkim Bracie”, Kraków 2004, s. 30. Tenże autor zauważa, iż telewizyjne magazyny wiadomości są w pewnym sensie esencją telewizji – oknem na świat
– zapewniając widzom przekaz najbardziej aktualnych wydarzeń. Z drugiej strony pełnią one funkcję wizytówki stacji telewizyjnej – każda stacja chce je mieć; ponadto ich styl odzwierciedla zwykle
podstawowy styl nadawcy. Ich znaczenie wzrasta w momentach istotnych dla danej publiczności:
podczas ważnych wydarzeń społecznych, kulturowych, politycznych. Należą one wówczas do najczęściej oglądanych programów, gromadząc przy telewizorach rekordowo wysoką liczbę widzów.
Tamże, s. 30–31.
Por. M. Mrozowski, Telewizyjne programy informacyjne…, art. cyt., s. 29–47. Autor ów zauważa
również, że polskie serwisy informacyjne w porównaniu ze swymi zagranicznymi odpowiednikami
zawierają pewne różnice: po pierwsze są przeładowane tematyką polityczną, do tego często ujmowaną w oderwaniu od życia społecznego (polityka jako walka o władzę); po drugie, wiele newsów
ma rozbudowaną i skomplikowaną strukturę, która czyni je mało zrozumiałymi; po trzecie, ograniczenie roli dziennikarza do narratora, który opisuje rzeczywistość kosztem roli interpretatora,
dociekającego istoty opisywanych zjawisk. Por. tamże, s. 48.
Por. B. Kosmalska, Szkoła, telewizja, popkultura…, dz. cyt., s. 134–135.
Według B. Wojciszkego, stereotyp to „schemat reprezentujący grupę lub rodzaj osób, wyodrębnionych ze względu na jakąś łatwo zauważalną cechę określającą ich społeczną tożsamość”. B. Woj-
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gdyż są ucieleśnieniem już istniejących przekonań, które dodatkowo najczęściej
mają silne zabarwienie emocjonalne. Poczucie prawdy jest osiągane przez dostosowanie zewnętrznej wizji do istniejących wyobrażeń191.
Owo posługiwanie się stereotypami w przekazie telewizyjnym ma kilka przyczyn. Po pierwsze, autorzy informacji często sami myślą stereotypami. Po drugie,
stereotypy stwarzają niejako wspólny mianownik porozumienia między stronami
procesu informacyjnego. Po trzecie, zapewniają one ekonomikę komunikacji – wystarczy tylko nawiązać do pewnych wątków, a proces odczytywania informacji jest
wystarczający; stereotypy są czymś w rodzaju „stenogramów społecznych”, skracają proces komunikacji. Zapewniają one skuteczność oddziaływania – odwołują
się bowiem do tego, co jest już zinterioryzowane przez odbiorców i do czego mają
oni stosunek emocjonalny192. Dzieje się tak dlatego, że obrazy, zawarte w informacjach dziennikarskich nie odzwierciedlają rzeczywistości jako takiej, ale konstruują
ją w oparciu o szczególną ideologię – „dyskurs dziennikarski opowiada o rzeczywistości za pomocą systemu symboli tworzonego przez informacje, które po umieszczeniu w odpowiednich ramach interpretacyjnych nabierają znaczenia i wskazują, co jest dobre, dopuszczalne, nagradzane, a co złe, zwalczane i karane”193.
Troska wydawców telewizyjnych programów informacyjnych o podniesienie
atrakcyjności programu nie zawsze ma następstwa korzystne dla jego poziomu.
Często – niestety – cierpi na tym komunikatywność przekazu, a jeszcze częściej –
poznawcza wartość przekazywanych informacji194.

191

192
193
194

ciszke, Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Warszawa 2002, s. 68. Ch. Barker podkreśla bardzo mocno, że stereotypizacja wiąże się zazwyczaj z przypisaniem osobom różniącym się od
nas pewnych cech negatywnych, zaś stereotypy – jego zdaniem – to „wyraziste, choć uproszczone,
sposoby przedstawienia, które redukują osoby do zbioru przejaskrawionych, zwykle negatywnych,
cech charakterystycznych”. Por. Ch. Barker, Studia kulturowe. Teoria i praktyka, tł. A. Sadza, Kraków 2005, s. 301.
Por. A. Kumor, Radio, telewizja…, dz. cyt., s. 95. Zdaniem T. Gobana-Klasa, współcześnie jesteśmy
świadkami funkcjonowania swoistej triady: świat rzeczywisty, świat telewizyjny i obrazy w naszych
głowach. Owe „obrazy w głowach” bardzo często odwołują się właśnie do stereotypów. Z czego
to wynika? Po części odwołuje się do koncepcji K. Bouldinga, wg której obraz jest „subiektywną
strukturą wiedzy”, natomiast podstawową więzią w danym społeczeństwie czy kulturze są „obrazy
publiczne”, czyli istotne cechy obrazu, które są za takowe uznane przez jednostki tworzące daną
grupę. Te obrazy tworzą „transkrypty”, czyli zapisy przekazywane z pokolenia na pokolenie. Por.
T. Goban-Klas, Media i terroryści…, dz. cyt., s. 105–106. Nierzadko stereotypizacja połączona jest
z procesem wykluczania społecznego; z ustanawianiem tego, kim jesteśmy „my”, a kim są „oni”, co
utrwala społeczne podziały i różnice. Por. Ch. Barker, Studia kulturowe…, dz. cyt., s. 301, 353. Bardzo często te stereotypy są przedstawiane w sposób wyrachowany, wręcz cyniczny; zresztą cynizm
jawi się jako jedno z większych zagrożeń, jakim ulec mogą ludzie mediów. Por. T. Zasępa, Televizia
– možnost’ i výzva, w: T. Zasępa, P. Izrael, Televizia u nás doma, Ružomberok 2011, s. 17–18.
Por. A. Kumor, Radio, telewizja…, dz. cyt., s. 95–96.
T. Goban-Klas, Media i terroryści…, dz. cyt., s. 106–107.
Por. M. Mrozowski, Telewizyjne programy informacyjne…, art. cyt., s. 28.
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Informacje telewizyjne (i radiowe) są skąpe i niekompletne, a przez to wypaczają naszą wiedzę o rzeczywistości. Wynika to z ograniczonego czasu ich trwania.
Zatem taka ich natura wręcz zachęca do wybiórczości195. Najpierw redaktor musi
dokonać wyboru, który z newsów znajdzie się w programie, następnie dokonuje
wyboru, jakie elementy mają się znaleźć w samej informacji. Bardzo często w materiałach informacyjnych wypowiedzi występujących w nich osób skracane są do
pojedynczego, wyrwanego często z kontekstu zdania (tzw. „kęs dźwięku”). Rzetelny wywód zostaje zastąpiony krótką, często niezbyt zrozumiałą wypowiedzią196.
Takie podejście jest wręcz zaproszeniem do różnego typu manipulacji widzem, co
jest tym łatwiejsze, że nierzadko odbiorca programu telewizyjnego jest znużony
wielością docierających doń bodźców i informacji, poddany różnym stresom, które
przynosi życie. Przez to staje się podatny na ucieczkę w świat iluzji, który proponuje
telewizja i inne media, by ułatwić mu ucieczkę od realnego życia i jego problemów,
konieczności podejmowania trudnych decyzji, zmagania się z wątpliwościami197.
A. Kumor zwraca też uwagę na pewne zjawisko, dotyczące psychologii odbioru
telewizyjnych informacji. Jest zazwyczaj dość dużo i następują one jedna po drugiej, strumieniowo. Widz nie ma możliwości „ominąć” nieinteresującej go informacji (tak, jak może to uczynić, czytając gazetę). Może jedynie „wyłączyć” na jakiś
czas swoją uwagę – lecz też nie do końca, by nie przeoczyć czegoś, co go interesuje
i na co czeka198. Odbiór tych niechcianych informacji jest rozproszony, nieuważny, czasem niecierpliwy i pełen irytacji199. Te wiadomości A. Kumor zalicza do
„zdegradowanych” i zauważa, iż, być może, także te „wyczekiwane” informacje
jakoś degradują się psychicznie przez fakt sąsiadowania z wiadomościami, które
są dla nas mniej atrakcyjne. Natomiast drugim czynnikiem, wpływającym na degradowanie telewizyjnych wiadomości jest ich powtarzanie się w nieco tylko zmodyfikowanej formie200. Widać to było szczególnie podczas wspomnianych już „maratonów” informacyjnych – ataku na World Trade Center, śmierci Jana Pawła II
czy katastrofy smoleńskiej. Jedna z agencji tak bardzo chciała pierwsza podać wiadomość o śmierci Jana Pawła II, że „uśmierciła” go dzień wcześniej, wywołując
tym dezorientację i zamieszanie wśród innych mediów i wśród odbiorców201.
195
196
197
198
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Por. A. Kumor, Radio, telewizja…, dz. cyt., s. 93.
Por. B. Kosmalska, Szkoła, telewizja, popkultura…, dz. cyt., s. 134–135.
Por. T. Zasępa, Televizia – možnost’ i výzva, dz. cyt., s. 31.
W skrajnym wypadku sytuacja taka owocuje zjawiskiem zappingu (patrz wyżej).
Por. A. Kumor, Radio, telewizja…, dz. cyt., s. 97.
Por. tamże.
Taką informację ok. godz. 21 w piątek, 1 kwietnia, podała sieć CNN, powołując się na włoskie
źródła. Okazała się ona jednak przedwczesna. Por. 1 Kwietnia 2005 r. PIĄTEK, serwis internetowy
Polskiego Radia Katowice, [online] http://www.radio.katowice.pl/index.php?id=403 (dostęp 14 lutego 2012 r.).
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Czy zatem telewizja informuje, czy raczej bawi? A może obie te funkcje się w niej
równoważą? Autor skłaniałby się raczej ku tezie o tym, że telewizja powoli staje się
jednym wielkim źródłem rozrywki. Można tu chyba zaryzykować twierdzenie o pewnego rodzaju „grzechu pierworodnym” telewizji, która na początku swego istnienia
była medium typowo rozrywkowym, miała zadanie przede wszystkim bawić. Była
przy tym rozrywką elitarną, ponieważ pierwsze odbiorniki były drogie i tylko nielicznych stać było na ich zakup. Dziś jest ona medium powszechnie dostępnym; nie
należy do rzadkości sytuacja, gdy w rodzinie jest więcej niż jeden odbiornik telewizyjny202. Zatem i rozrywka, jaką daje telewizja, przestała być elitarna. Nawet tak
„poważne” programy jak debaty publicystyczne, sprzyjające – zdawałoby się – pogłębionej dyskusji, analizie, spokojnemu przekazaniu swych racji przez dyskutujące
strony i odwołaniu się do intelektu, a nie do emocji, tracą charakter poznawczy i informacyjny, zamieniając się w coś w rodzaju współczesnych walk gladiatorów. Przestają się różnić w sposobie odbioru od walk bokserskich, czy wręcz MMA. Przestaje
się liczyć pytanie „Kto miał rację?”. Ważne jest „Kto komu dołożył?”. Nierzadko
widz ma możliwość zakomunikowania światu swoich odczuć w tej materii poprzez
głosowanie „za” lub „przeciw” przy pomocy SMS-ów albo wręcz przez wysłanie
SMS-a, którego treść zostanie wyświetlona bezpośrednio na ekranie.
Niestety, ale rację ma M. Hetmański, gdy określa telewizję jako „medium masowej kultury i niskiej rangi, promujące postawy konsumpcjonizmu i bierności”,
będące „na usługach przemysłu rozrywkowego, handlu, polityki”203. Telewidz
traktowany jest przez nadawców wyłącznie jako konsument dóbr i usług, mający
zaspokajać interesy reklamodawców. Pułapka oglądalności powoduje, że tworzone audycje schlebiają raczej niskim gustom. Ważna jest nie tyle jakość i treść przekazu, co szerokie oddziaływanie204.
Mamy tu do czynienia ze zjawiskiem homogenizacji, które w kulturze masowej
polega na włączeniu do dziedziny kultury elementów wyższego poziomu kulturalnego, a następnie mieszania ich i zestawiania z elementami niższych poziomów205.
Zdaniem A. Kumora, można mówić o homogenizacji upraszczającej, immanentnej
i mechanicznej. Homogenizacja upraszczająca polega na takich przeróbkach treściowych w utworze literackim, aby komunikowane treści były łatwiejsze w percepcji dla
odbiorców. Występuje ona nader często w telewizji (również w radiu) przy adapta202
203
204

205

Por. M. Jędrzejewska, Telewizja, art. cyt., s. 111–112.
M. Hetmański, Wiedza i informacja w społeczeństwie obywatelskim, w: T. Zasępa, R. Chmura (red.),
Internet i nowe technologie – ku społeczeństwu przyszłości, Częstochowa 2003, s. 36.
Por. tamże. Wśród innych elementów destrukcyjnych, jakie mogą wystąpić w przekazach audiowizualnych, G. Łęcicki wymienia: manipulowanie słowem i obrazem, antyklerykalizm, permisywizm,
obojętność religijną, przemoc, pornografię, wulgarność, materializm, hedonizm i agresywną reklamę. Por. G. Łęcicki, Media audiowizualne w nauczaniu Jana Pawła II, Warszawa 2012, s. 178–194.
Por. A. Kłoskowska, Kultura masowa. Krytyka i obrona, Warszawa 1964, s. 335.
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cjach dzieł literackich dla potrzeb scenariuszy radiowych i telewizyjnych. Homogenizacja immanentna polega na włączeniu do dzieła kultury wyższego poziomu takich
elementów, które są zdolne przyciągnąć szeroką i popularną publiczność – zatem
wszelkiego typu wulgaryzmy, populizm, subkultury etc. Natomiast homogenizacja
mechaniczna polega na zestawianiu treści różnego poziomu, np. uznanych dzieł kultury światowej, z seryjnymi wytworami kultury masowej. Taka właśnie homogenizacja najczęściej występuje w radiu i telewizji. Programy tych mediów w świecie analogowym musiały być złożone z treści różnego poziomu, rodzaju i autoramentu206.
Główny zarzut, pojawiający się w tym miejscu, to zwrócenie uwagi, że w papce programowej giną autentyczne właściwości kultury wyższej. Na obronę można
powiedzieć, że cały współczesny świat jest zhomogenizowany – to warunki współczesnego życia, w tym kultury, powodują zamęt w sferze wartości i ich hierarchii.
Zbliżonym do homogenizacji pojęciem jest „mozaikowość”. Pojęcie to stworzył
A. Moles i według niego człowiek współczesny jest bombardowany okruchami wiedzy, która na co dzień dociera do niego w wielkiej masie, w totalnym chaosie i nieuporządkowaniu. Wywołuje to w ludzkich umysłach zamieszanie i stan kompletnej
dezorientacji: co jest ważne, co nieważne; co potrzebne, a bez czego możemy się
obejść. Programy radiowe i telewizyjne tylko pozornie oferują nam treści uporządkowane sztywną strukturą ramówki: w rzeczywistości treści te charakteryzują
się wysokim stopniem entropii, są niekoherentne i porwane na strzępy. W efekcie
powoduje to znużenie i rozczarowanie odbiorców mediów207.
Telewizja jest również nośnikiem komunikatów perswazyjnych (reklamowych).
Jej natura bardzo sprzyja tego rodzaju przekazom, gdyż dociera ona do niemal
każdej kategorii demograficznej oraz daje możliwość tworzenia kreatywnych przekazów ze względu na wykorzystanie dźwięku i ruchu (połączenie obrazu z dźwiękiem podnosi o ponad 60% intensywność oddziaływania w porównaniu z podobną
reklamą, która wykorzystuje tylko obraz lub tylko dźwięk). Daje możliwość pokazania reklamowanego produktu w ruchu, ponadto umożliwia pokazanie reakcji
klientów, ich uczuć208. Posiada również najwięcej narzędzi, które wspomagając
przesłanie perswazyjne. Są to, przykładowo, połączenie obrazu, ruchu, dźwięku,
słowa i koloru. To uwiarygodnia reklamę w oczach odbiorców, zaś z tym wiąże się
natomiast zawsze wysoki prestiż209.
206
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Por. A. Kumor, Radio, telewizja…, dz. cyt., s. 72–77.
Tamże.
Por. W. Budzyński, Reklama. Techniki skutecznej perswazji, Warszawa 2001, s. 119; J.T. Russell,
W.R. Lane, Reklama według Ottona Kleppnera, tł. Biuro Tłumaczeń „The Mission”, bmw, 2000,
s. 190.
Por. M. Przybysz, Reklama telewizyjna i radiowa oraz jej wpływ na odbiorcę, w: A. Adamski, A. Gralczyk, K. Kwasik, M. Laskowska (red.), Media audiowizualne i cyfrowe wobec wyzwań współczesnego
społeczeństwa, Warszawa 2012, s. 134.
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Telewizja jest medium o największym zasięgu, ale także jest stosunkowo droga,
przez co stosowana jest głównie do promowania produktów codziennego użytku
w dużych segmentach rynku o wysokim współczynniku konkurencji. Jest zatem
szczególnie atrakcyjna dla reklamodawców, którzy chcą dotrzeć do odbiorców masowych210. Dzieje się tak, ponieważ „w przeliczeniu na koszt dotarcia do 1000 osób
(wskaźnik CPT, czyli Cost Per Thousand) jest to tani rodzaj komunikacji, dobry
do budowania zasięgu szybko i szeroko, powodując błyskawiczne przełożenie na
efekty rynkowe”211.
Inne zalety telewizji jako nośnika reklamy to: wysoka perswazyjność, wysoka
natarczywość (przerywanie programu w celu nadania reklamy), zaangażowanie
emocjonalne odbiorcy, wysoka wiarygodność i prestiż, silny wpływ na sprzedaż,
łatwość zademonstrowania produktu. Ponadto wysokie koszty emisji zostają zrównoważone zasięgiem, przez co koszt dotarcia do jednego klienta jest najniższy212.
Oczywiście, są również wady: wysokie koszty produkcji i dotarcia, brak selektywności demograficznej i geograficznej, nietrwałość przekazu, duże sezonowe wahania oglądalności, wysokie zagęszczenie reklam (w blokach nadawanych jest
po kilka-kilkanaście spotów), długi czas realizacji i konieczność rezerwacji czasu antenowego z dużym wyprzedzeniem213. Coraz większym problemem staje się
również fragmentaryzacja widowni214. Neotelewizja czy hipertelewizja rządzą się
pod tym względem swoimi prawami. Paradoksalnie, nie wydaje się, by negatywna
ocena reklam przez odbiorców miała znaczący negatywny wpływ na skuteczność
telewizyjnej reklamy215.
Droga od wynalezienia radia i telewizji do ich umasowienia była bardzo krótka.
Bardzo szybko udało im się zbudować swoje imperia: imperium dźwięku (radio)
oraz dźwięku i obrazu (telewizja). Oba te media posługują się swoim specyficznym
językiem, łączy je jednak masowość, jednokierunkowość i rozsiewcze nadawanie.
Jednak procesy konwergencji i digitalizacji sprawiły, że przed radiem i telewizją
odkrył się nowy ląd – z jednej strony pełen szans, z drugiej – niosący pewne zagrożenia. W tej nowej rzeczywistości radio i telewizja będą musiały się odnaleźć.
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Por. W. Budzyński, Reklama…, dz. cyt., s. 119; J.T. Russell, W.R. Lane, Reklama według…, dz. cyt.,
s. 190.
M. Przybysz, Reklama…, art. cyt., s. 133–134.
Por. W. Budzyński, Reklama…, dz. cyt., s. 70.
Tamże.
Por. J.T. Russell, W.R. Lane, Reklama według…, dz. cyt., s. 191.
Por. W.J. Paluchowski, Wpływ postawy wobec reklam telewizyjnych na ich odbiór, w: P. Francuz
(red.), Psychologiczne aspekty odbioru telewizji, Lublin 1999, s. 127–150.
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ożna powiedzieć, że przez kilkadziesiąt lat radio i telewizja rozwijały się,
święcąc tryumfy. Choć w związku z powstaniem radia wróżono śmierć prasie, a powstanie telewizji według niektórych miało spowodować upadek radia,
okazało się, że zarówno prasa, jak i radio oraz telewizja znalazły swoje miejsce
w świecie i w życiu codziennym poszczególnych osób. Zarówno powstanie radia,
jak i telewizji wpływało na ludzką świadomość i społeczeństwo, do tego dochodzi
rozwój samych mediów: dźwięk stereofoniczny, kolorowy obraz o coraz większej
rozdzielczości, łączność satelitarna, wynalezienie magnetowidu… Jednak prawdziwa rewolucja, dotykająca wręcz natury radia i telewizji, związana była z pojawieniem się Internetu. Okazało się, że funkcjonowanie tych mediów w globalnej
Sieci różni się od ich funkcjonowania dotychczasowego, w świecie realnym. W jaki
sposób i dlaczego?

6.1. Telewizja w cyfrowym świecie
Problemy z mówieniem i pisaniem o telewizji – jak widzieliśmy wcześniej – zaczynają się już na etapie jej definiowania. Telewizja jest zjawiskiem wieloaspektowym.
Można zajmować się wyłącznie jej stroną techniczną, można badać jej odniesienia
do etyki i moralności, można zastanawiać się nad jej wpływem na odbiorcę, nad
naturą i konsekwencjami społecznymi jej pojawienia się. Jednak telewizja to również rzeczywistość dynamiczna – na naszych oczach dokonuje się proces przejścia
od telewizji analogowej do telewizji cyfrowej. Ta zmiana niesie ze sobą wielorakie
i złożone konsekwencje na płaszczyźnie ekonomicznej, prawnej, psychologicznej
i społecznej. Zmienia się nie tylko techniczne uwarunkowanie nadawania i odbioru, ale również mentalność widza i sposób konsumpcji telewizji. Mieszają się role
odbiorcy i twórcy programu, zwiększa się interaktywność. Refleksja nad telewizją
w cyfrowym świecie przyniesie nam zapewne niejedno zaskoczenie.
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6.1.1. Nowe środowisko, nowe możliwości
Pojawienie się telewizji było swoistą rewolucją komunikacyjną. Jednoczesny przekaz dźwięku i obrazu stworzył nieznane dotąd możliwości relacjonowania wydarzeń i uczestnictwa w kulturze. Jednak postęp technologiczny, w tym pojawienie
się komputerów i Internetu powoduje, że telewizja analogowa, nadawana rozsiewczo, jaką znaliśmy do tej pory, przechodzi do historii. Cyfrowe środowisko daje
telewizji nowe możliwości i powoduje zmiany zarówno w ofercie programowej, jak
i w sposobie oglądania oraz mentalności widzów. Zatem w jaki sposób technologia
cyfrowa zmienia telewizję?
Od strony technicznej w telewizji cyfrowej możliwe są trzy rozwiązania. Pierwsze, to odbiór programów przez przystawkę set-top-box, umożliwiającą korzystanie
ze zwykłej anteny siatkowej i telewizorów starszej generacji (telewizory nowszej
generacji mają wbudowany niezbędny do tego celu dekoder MPEG-4). Drugie,
to odbiór telewizji przez Internet za pośrednictwem komputera, trzecie zaś, to
korzystanie z odbiornika telewizyjnego podłączonego bezpośrednio do Internetu1. Ujmując tę kwestię bardziej szczegółowo, pojęcie cyfryzacji telewizji może
w mniejszym lub większym stopniu dotyczyć:
– telewizji cyfrowej, nadającej program „na żywo” (bądź rozsiewczo, bądź też
przez Internet);
– wszelkich programów telewizyjnych w systemie VoD (Video-on-Demand), czyli
na żądanie (zwykle są to usługi płatne)2;
– programów telewizyjnych, przygotowanych przez tradycyjne stacje telewizyjne,
ale dostępnych tylko w Internecie;
– programów archiwalnych, udostępnionych w Internecie;
– stron internetowych tradycyjnych telewizji, zawierających materiały filmowe,
a ponadto przewodniki po programach, omówienia i informacje własne;
– telewizji internetowych, które nadają tylko w Internecie;
– portali internetowych, które oferują programy i usługi telewizyjne3.
1
2

3

Por. A. Małachowski, Internet jako platforma konkurencji mediów komunikacyjnych, w: J. Goliński
i in. (red.), Współczesne aspekty informacji. Tom 3, Warszawa 2010, s. 141.
Usługa VoD działa w technologii PPV (skrótem od Pay-Per-Viev, czyli oglądanie dowolnego programu po uiszczeniu opłaty). Nasuwa się tu podobieństwo do znanych nam dobrze wypożyczalni
kaset VHS i płyt DVD. Z udostępnionej listy filmów i programów użytkownik wybiera ten, który
go interesuje, a dokonując wpłaty (np. przez przelew, wysłanie wiadomości SMS) po chwili ma
udostępniony program, który jest transmitowany bezpośrednio do urządzenia odbiorczego (Set-Top-Box). Por. Usługi telewizji IPTV, „Telewizja interaktywna” (brak daty opubl.), [online] http://
www.interaktywna-tv.pl/uslugi-iptv.html (dostęp 1 lutego 2012 r.).
Por. M. Palczewski, Telewizja w Internecie – telewizja internetowa – telewizja interaktywna, w:
G. Habrajska, J. Mikosz (red.), Dziennikarstwo internetowe – teoria i praktyka, Łódź 2010,
s. 49–50. Funkcjonowanie telewizji w Internecie oraz kwestia cyfryzacji telewizji naziemnej zostaną dokładniej omówione w dalszej części monografii.
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Cyfryzacja niesie dla przekazów telewizyjnych i radiowych ogromne konsekwencje, nadając im nowe, wcześniej dla nich obce, cechy. Wśród najważniejszych
należy wymienić omawianą już wcześniej szeroko konwergencję i dywergencję
przekazów cyfrowych oraz interaktywność. Do tego należy dołożyć linearność
i nielinearność przekazów cyfrowych (przy czym możliwa jest zarówno jedna, jak
druga: postać linearną będą miały programy nadawane przez radiodyfuzję naziemną, streaming, programy dostarczane przez Internet, telefony komórkowe a także
tzw. NVoD; postać nielinearna polegać będzie na stworzeniu odbiorcy możliwości
dostępu do określonej treści w wybranym przez niego miejscu i czasie (różne formy tzw. VoD))4. Do tego należy dodać personalizację treści programowych oraz
nowe zasady odpłatności za dostęp do przekazywanych treści (np. poprzez mikropłatności, umożliwiające obejrzenie tylko jednego, dowolnie wybranego utworu),
a także hipertekstualność, usieciowienie, wirtualność i symulacyjność5.
Rewolucja technologiczna zmienia nie tylko sposób myślenia o mediach, ich
organizacji i technicznych warunkach funkcjonowania, ale także silnie wpływa
na rozwój nowych postaw i zachowań społecznych6. P. Drzewiecki przewiduje, że
zmiana jakościowa telewizji będzie polegała na przejściu od modelu biernego odbioru w stronę interaktywności oraz współtworzenia programu przez widzów. To
nie kto inny, ale właśnie widz będzie decydował o tym, co i kiedy chce oglądać.
Będzie zmuszony do tworzenia jakby własnej ramówki telewizyjnej. To oznacza,
że będzie odbiorcą, ale jednocześnie i twórcą programu. Będzie też musiał zdefiniować własne potrzeby odbiorcze, co z kolei oznacza większą samoświadomość.
Temu wszystkiemu mają sprzyjać rozwiązania techniczne: system VoD, biblioteki
audiowizualne, w których będzie do dyspozycji wiele zestawów filmów i programów
telewizyjnych, ułożonych w odpowiednie kategorie, stosownie do zainteresowań
widza. Jednocześnie, alternatywnie do systemów VoD będzie postępować dalsza
formatyzacja oferty telewizyjnej. Widz będzie miał do dyspozycji coraz więcej wąskotematycznych, sprofilowanych kanałów, które będą odpowiadać jego indywidualnym zainteresowaniom i pasjom. Innym kryterium formatowania przekazów pozostaną czynniki demograficzne (wiek, płeć, zamożność, miejsce zamieszkania)7.
Drzewiecki zwraca przy tym uwagę na jeden, niezmiernie istotny szczegół, dotyczący korzystania z VoD. Otóż, dysponujący ogromną biblioteką audiowizualną
widz, może wobec tego ogromu oferty poczuć się bezradny i zagubiony. Musi być
4
5
6
7

Por. J. Skrzypczak, Polityka medialna w okresie konwersji cyfrowej radiofonii i telewizji, Poznań 2011,
s. 45–53.
Por. tamże, s. 53–55.
Por. K. Chałubińska-Jentkiewicz, Media audiowizualne. Konflikt regulacyjny w dobie cyfryzacji, Warszawa 2011, s. 21.
Por. P. Drzewiecki, Supermarket telewizji. Cyfryzacja sektora audiowizualnego – wyzwanie dla edukacji medialnej, „Kultura – Media – Teologia” 2010, nr 2, s. 98.
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on zatem odpowiednio wyedukowany, by był w stanie z całej oferty wybrać to,
co naprawdę wartościowe i dla niego najlepsze. Zdaniem Drzewieckiego, „sam
proces postępowania możemy określić tutaj mianem heurystyki audiowizualnej,
umiejętności wyszukiwania i gromadzenia przekazów audiowizualnych oraz wydawania szybkich i efektywnych sądów na temat tych przekazów. W technologii VoD
istotną rolę odgrywa kształtowanie postawy selektywnej wobec przekazów audiowizualnych, która sprzyja nawykom heurystycznym”8. Można więc powiedzieć, że
homo videns na naszych oczach przekształca się w nowe stworzenie: homo videns
creator9.
Zjawisko to ma jednak także drugą stronę medalu. Jak można się spodziewać, nadawcy programów telewizyjnych nie będą biernie i cierpliwie czekać, aż
spragniony informacji czy rozrywki widz sam odnajdzie ich ofertę – będą starali
się dotrzeć do niego z maksymalnie spersonalizowaną ofertą. Nie będą również
biernie przyglądać się, jak zainteresowany widz w mgnieniu oka przeobraża się
w znudzonego i zdegustowanego zappera, który sięga po pilota w ułamku sekundy
po tym, jak na ekranie pojawia się plansza z napisem „Reklama”. Nowe technologie – zauważają G. Murdock i P. Golding – dają możliwość ponownego włączenia
reklam w życie widzów. Reklamodawcy mogą wchodzić na rynek z własnymi kanałami (brandcasting). Mogą stosować product placement, mogą też korzystać z mnóstwa danych socjo-demograficznych, wygenerowanych przez zindywidualizowane
oglądanie i interaktywność, by kierować precyzyjnie reklamy do odbiorców w taki
sposób, by oglądali oni reklamy tylko tych produktów, którymi naprawdę mogą
być zainteresowani10.
Kolejnym wyzwaniem dla nadawców telewizyjnych, wynikającym z przejścia telewizji w cyfrowy świat, jest badanie oglądalności. W sytuacji, gdy odbiorca ma dostęp
do oferty programowej nie tylko przez telewizor, ale także przy pomocy komputera, telewizora internetowego, tabletu czy smartfonu, ważny jest rzeczywisty pomiar
oglądalności bez względu na kanał dostępu. Oczywiście, firmy badawcze starają się
temu zadaniu sprostać. Przykładowo, firma Nielsen oferuje swoim klientom badania wszystkich nośników, na których można oglądać telewizję, a dodatkowo również
korzystania z gier wideo, gdyż klienci chcą wiedzieć, jaką część czasu, gdy telewizor
jest włączony, ludzie poświęcają na oglądanie programów, a jaką na inne aktywności,
w tym gry. Aplikacja do badania tabletów jest dopiero opracowywana, ale możliwy
8

9
10

Tenże, Wpływ technologii video oraz VoD (Video-on-Demand) na konsumpcję mediów audiowizualnych, w: A. Adamski, A. Gralczyk, K. Kwasik, M. Laskowska (red.), Media audiowizualne i cyfrowe
wobec wyzwań współczesnego społeczeństwa, Warszawa 2012, s. 179.
Por. M. Palczewski, Telewizja w Internecie…, art. cyt., s. 63.
Por. G. Murdock, P. Golding, Cyfrowe możliwości a realia rynku: sprzeczności konwergencji,
w: G. Murdock, Media, kultura i ekonomia. Krytyczne pytania. Antologia tekstów, tł. M. Łuczak,
Wrocław 2010, s. 125.
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jest już pomiar korzystania z aplikacji i materiałów wideo na telefonach komórkowych i smartfonach. Mierzona jest też oglądalność materiałów pochodzących z tradycyjnej telewizji, ale emitowanych w Internecie11.
Cyfryzacja telewizji – jak już wspomniano wcześniej – wpływa także na kształt
jej ramówki. Dawniej struktura programu telewizyjnego zbliżona była do programu kinowego. W jej centrum, w samym środku czasu największej oglądalności,
znajdował się film fabularny. Wokół niego pokazywano wiadomości, inne filmy
i programy. W dobie konwergencji i cyfryzacji telewizja upodabnia się do centrum
handlowego, gdzie przyjemność oglądania, robienia zakupów i posiadania są ze
sobą nierozerwalnie związane. Program telewizyjny już nie jest wydarzeniem, lecz
otoczeniem zbudowanym wokół sieci powiązań między odbiornikiem telewizyjnym a Internetem. W tej przestrzeni misja wyjaśniania i informowania ustępuje
żądzy sprzedawania i promowania12.
Zdaniem E. Schmidta, byłego szefa Google, obecny model biznesowy, w jakim
funkcjonuje telewizja staje się z powodu rozwoju techniki przeszłością. Jego zdaniem,
telewizja, obecnie zmierza w stronę technologii mobilnych, geolokalizacji i mediów
społecznościowych – i to właśnie social media są trendem, który ma doprowadzić
któregoś dnia do możliwości tworzenia przez użytkowników ich idealnych, wymarzonych, całkowicie spersonifikowanych kanałów TV13. Bo użytkownicy chcą więcej,
niż jest w stanie dać im tradycyjna telewizja – chcą VoD, dostępnych w Internecie
podkastów i tych wszystkich udogodnień, które obce były tradycyjnej telewizji14.
Dochodzimy tu do miejsca, w którym należy odwołać się do intuicji przytaczanego już Carlosa Scolariego, który mówił, że mamy do czynienia już nie z paleoani neo-, lecz hipertelewizją. Jego zdaniem, przemiany, które nastąpiły w ostatnim
czasie i stale następują w naturze telewizji, są tak głębokie, że do ich opisania nie
wystarcza już klasyczna opozycja między paleo- i neotelewizją. Zjawisko to nie
umknęło uwagi badaczy, którzy nieśmiało pisali o posttelewizji albo też o śmierci
tradycyjnej telewizji, bez ukuwania nowego terminu dla opisania nowej rzeczywistości. Scolari – roboczo i prowizorycznie – proponuje opisanie tej nowej rzeczywistości terminem „hipertelewizja”, podkreślając, że powinien być on rozumiany nie
tyle jako kontynuacja (wynik ewolucji) paleo- i neotelewizji, ale raczej jako szcze11
12
13
14

Por. Mierzony jest każdy widz. Z Susan Whiting, wiceprezesem międzynarodowej firmy badawczej
Nielsen, rozmawia Elżbieta Rutkowska, „Press” 2012, nr 4, s. 50–51.
Por. G. Murdock, P. Golding, Cyfrowe możliwości a realia rynku…, art. cyt., s. 126.
Por. M. Daniluk, Quo vadis telewizjo?, „Wirtualne Media” z 19 września 2011 r., [online] http://
www.wirtualnemedia.pl/artykul/quo-vadis-telewizjo (dostęp 22 marca 2012 r.).
Por. S. Matrix, Environmental Scan of Digital Media Convergence Trends: Disruptive Innovation,
Regulatory Opportunities and Challenges, dokument elektroniczny – raport dla Canadian Radiotelevision and Telecommunications Commission (CRTC) z dnia 29 września 2011 r., s. 30–34 [online] http://www.crtc.gc.ca/eng/publications/reports/rp110929.pdf (dostęp 16 kwietnia 2012 r.).
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gólna konfiguracja systemu medialnego, nowa konfiguracja starych form. Przedrostek „hiper” mówi o fragmentaryzacji i atomizacji, o niesekwencyjnym odbiorze
i wielości możliwych interpretacji, o braku jakiegoś jasno określonego centrum15.
Wymienia on kilka szczególnych symptomów hipertelewizji, którymi są:
– multiscreen (fragmentacja ekranu – ekran telewizora podzielony na kilka „okienek”, w których równolegle pokazywane są różne treści, osoby, wydarzenia etc.);
– Przyspieszenie rytmu narracji (coraz szybciej zmieniające się sekwencje obrazów);
– Efekt „czasu rzeczywistego”;
– Niekończąca się intertekstualność;
– Złamanie zasady linearności;
– Multiplikacja postaci (bohaterów);
– Multiplikacja programów narracyjnych;
– Telewizja „wielu-do wielu” (lub telewizja 2.0), co widać szczególnie na internetowych platformach, które każdemu umożliwiają dzielenie się swą amatorską
twórczością (np. YouTube);
– Nowe ekrany (pierwszym ekranem było kino, drugim – telewizja. Za trzeci
ekran uważa się komputer, obecnie jednak mamy do czynienia z czwartym
ekranem – czyli urządzeniami mobilnymi. Zmienia to zupełnie estetykę telewizyjną. Widz staje się nomadą, który w biegu, korzystając z chwili wolnego czasu
konsumuje wybrane przez siebie treści na dwucalowym ekranie, mając przy
tym możliwość interakcji z innymi widzami i nadawcą);
– Asynchroniczna konsumpcja treści16.
Intuicje te wydaje się potwierdzać prof. Wiesław Godzic, który zauważa, iż
znajdujemy się obecnie „na granicy sytuacji odbiorczej”: oglądanie telewizji jest
coraz częściej definiowane przez logikę miniaturyzacji oraz zasadę wolności przekazu. Nie jest to ani klasyczna telewizja, ani jakiś nowy utrwalony sposób kontaktu
z mediami. Jednak najważniejszą cechą tej sytuacji wydaje się być pragnienie wolności, i to wolności twórczej. Materiał audiowizualny coraz częściej oglądany jest
z poślizgiem czasowym, a odbiorca staje się wytwórcą kolejnych komunikatów17.
Pozycja telewizora jako domowego centrum rozrywki staje się mocno zagrożona
przez multimedialny komputer z łączem internetowym, umożliwiający korzystanie z wszystkich mediów, a dodatkowo dopracowany pod względem estetycznym
15

16
17

Por. C.A. Scolari, The Grammar of Hypertelevision: An Identikit of Convergence-Age Fiction Television (Or, How Television Simulates New Interactive Media), „Journal of Visual Literacy” 2009,
vol. 28, nr 1, s. 32–35, 40.
Por. tamże, s. 35–40.
Por. W. Godzic, Koniec telewizji, początek twórczości, w: M. Filiciak i in. (red.), Młodzi i media.
Nowe media a uczestnictwo w kulturze. Raport Centrum Badań nad Kulturą Popularną SWPS, Warszawa 2010, s. 138–140.
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(obudowy i monitory komputerów coraz częściej projektowane są przez wybitnych
projektantów sztuki użytkowej)18.

6.1.2. Cyfryzacja telewizji naziemnej
Cyfryzację – jak już wspomniano w pierwszym rozdziale – można (obok innych
znaczeń) rozumieć jako pewien proces metamorfozy radiofonii i telewizji19. Polega on na wdrożeniu emisji cyfrowych na platformach naziemnych, kablowych i satelitarnych. W konsekwencji następuje rezygnacja z analogowych transmisji sygnału (tzw. switch-off)20. W przekazie cyfrowym treść programu zostaje poddana tzw.
procesowi multipleksowemu. Jego celem jest przekształcenie programu w niezbędną do emisji postać digitalną. Odbywa się to w specjalnych centrach operacyjnych
(tzw. play out center), gdzie sygnały uzyskują postać cyfrową, a następnie poddawane są kompresji (czasem również kodowaniu). Tak więc zamiast tradycyjnych kanałów telewizyjnych, nadawanych analogowo, mamy do czynienia z tzw. multipleksami (pakietami cyfrowymi)21. Multipleks to, według autorów strony cyfryzacja.gov.
pl, „nadawana w pojedynczym kanale telewizyjnym, cyfrowa paczka składająca się
z programów telewizyjnych i radiofonicznych oraz dodatkowych informacji w postaci cyfrowej (np. elektronicznego przewodnika po programach, tzw. EPG)”22.
Natomiast ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne, art. 2, pkt 20a
(Dz.U. z 2004 r., nr 171, poz. 1800 z późn. zmianami) definiuje multipleks jako
„zespolony strumień danych cyfrowych, składający się z dwóch lub więcej strumieni utworzonych z danych wchodzących w skład treści programów radiofonicznych lub telewizyjnych, oraz danych dodatkowych, obejmujących w szczególności
dane związane z systemem dostępu warunkowego lub usługami dodatkowymi”.
18

19

20
21
22

Por. T. Kowalski, B. Jung, Media na rynku…, dz. cyt., s. 259. Warto odnotować, że w Stanach Zjednoczonych coraz częściej telewizor nie służy już do odbioru telewizji, ale do innych działań (gier
wideo, oglądania wideo z Internetu lub filmów na DVD). Przejawia się to również w spadku liczby
kupowanych telewizorów (kosztem małych, mobilnych urządzeń), ale pozycja telewizora jako domowego centrum multimedialnej rozrywki wydaje się mimo to niezagrożona. W Polsce jest nieco
inaczej – pozycja telewizorów jest znacznie silniejsza. Tylko niewielki odsetek widzów ogląda treści
wideo na urządzeniach innych niż telewizor. Por. M. Lemańska, Telewizory coraz rzadziej służą do
oglądania… telewizji, „Rzeczpospolita” z 16 września 2012 r., [online] http://www.ekonomia24.pl/
artykul/706258,933733-Tradycyjna-telewizja-do-lamusa-.html (dostęp 18 września 2012 r.).
Pierwsza na świecie naziemna sieć telewizji cyfrowej rozpoczęła swe nadawanie w 1998 r. w Wielkiej Brytanii. Było to 6 multipleksów o pojemności 24 Mb/s. Por. B. Nierenberg, Medialna agora,
w: M. Kolczyński, S. Michalczyk, M. Mazur (red.), Mediatyzacja kampanii politycznych, Katowice
2009, s. 163.
J. Skrzypczak, Polityka medialna w okresie konwersji…, dz. cyt., s. 28.
Por. A. Matlak, Postęp techniczny w mediach, w: J. Barta, R. Markiewicz, A. Matlak (red.), Prawo
mediów, wyd. 2, Warszawa 2008, s. 221.
Multipleksy, [online] http://cyfryzacja.gov.pl/Multipleksy,245.html (dostęp 20 stycznia 2012 r.).
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Z przytaczanej wcześniej strony cyfryzacja.gov.pl dowiadujemy się również, że
nie wszystkie wymienione składowe multipleksu muszą w nim występować jednocześnie. Dzięki zastosowaniu odpowiednio skutecznej kompresji (redukcji ilości
danych w pojedynczym sygnale programu cyfrowej telewizji) oraz nowoczesnych
technik nadawczych możliwe jest umieszczenie w multipleksie większej liczby
programów telewizyjnych i/lub radiowych. Zatem przejście na nadawanie cyfrowe wiąże się ze zwiększeniem efektywności wykorzystania częstotliwości. W tym
samym kanale zamiast jednego można nadawać kilka programów TV (w telewizji
analogowej w kanale o szerokości odpowiadającej pojedynczemu mulitpleksowi
można było nadawać tylko jeden program telewizyjny). „Zaoszczędzone” w ten
sposób częstotliwości są nazywane dywidendą cyfrową. Można wykorzystać je
w różny sposób: dla poszerzenia oferty programowej telewizji naziemnej (nowe
programy, w tym – wysokiej rozdzielczości HD) lub dla potrzeb sieci komórkowych (w szczególności w celu zapewnienia powszechnego dostępu do Internetu)23.
Wszechstronne wykorzystanie przekazu cyfrowego jest – z technologicznego
punktu widzenia – dość skomplikowane i często wykracza poza możliwości techniczne, organizacyjne i finansowe poszczególnych nadawców. Zatem w całym
przedsięwzięciu muszą uczestniczyć wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne, zwane operatorami multipleksu (multiplex provider). W praktyce może prowadzić to
do wydłużenia się drogi sygnału, który przenosi program między nadawcą a odbiorcą. Możliwa jest sytuacja, w której przy tworzeniu całej palety oferty programów i usług uczestniczy wiele niezależnych od siebie podmiotów, których działalność jest koordynowana właśnie przez operatora multipleksu24.
W zależności od sposobu rozpowszechniania, mamy do czynienia z:
– telewizją cyfrową nadawaną za pomocą nadajników naziemnych, czyli tzw.
naziemną telewizją cyfrową (NTC); w przypadku schematu kodowania DVB
mówimy wtedy o naziemnej telewizji cyfrowej w standardzie DVB-T, DVB-T+
(lub nowszym DVB-T2 – patrz niżej);
– cyfrową telewizją nadawaną satelitarnie (DVB-S);
– telewizją cyfrową przeznaczoną do stosowania w sieciach kablowych (DVB-C)25.
23

24
25

Tamże. Jednak dywidenda cyfrowa będzie w pełni dostępna w Polsce dopiero po całkowitym wyłączeniu emisji analogowych, a więc od połowy 2013 r. Trzeba także pamiętać, że przy nadawaniu
naziemnym liczba kanałów HD jest ograniczona, dlatego w wielu krajach zdecydowano się łączyć
technologię naziemną z przekazem satelitarnym i kablowym. Por. M. Ornass-Kubacki, Dawno
temu w Europie – czyli jak to było z tą cyfryzacją?, „Wirtualne Media” z 7 maja 2012 r., [online]
http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/dawno-temu-w-europie-czyli-jak-to-bylo-z-ta-cyfryzacja
(dostęp 10 maja 2012 r.).
Por. A. Matlak, Postęp techniczny…, art. cyt., s. 221–222.
Por. Podstawowe informacje i definicje, [online], http://www.krrit.gov.pl/dla-abonentow-i-konsumentow/nowe-technologie/ (dostęp 25 listopada 2011 r.). Warto odnotować, że na początku
2012 r. w Europie najbardziej popularnym sposobem odbioru telewizji był satelita (w ten sposób
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Naziemna telewizja cyfrowa jest oparta na standardzie DVB-T (Digital Video Broadcasting–Terrestrial)26. Wykorzystuje on standard kompresji MPEG-2 lub MPEG-4
(w wypadku standardu DVB-T+)27. Jej wdrożenie stanowi zwrot technologiczny. Jednak jeszcze nowszym standardem nadawania telewizji cyfrowej jest DVB-T2, który
wykorzystuje ok. 50% mniej pojemności pasma niż DVB-T28 i jest obecnie najbardziej zaawansowanym systemem naziemnej telewizji cyfrowej. Został zaprezentowany
w 2008 r. na wystawie IBC 2008 w Amsterdamie (podczas gdy standard DVB-T zatwierdzono już w 1997 r.), zaś zatwierdzenie przez ETSI29 standard DVB-T2 uzyskał
w 2009 r. Zapewnia on pełną kompatybilność wsteczną z DVB-T. Do kodowania używa standardu MPEG-4 (wcześniej również MPEG-2). Wśród zalet DVB-T2 można
wymienić większe „upakowanie” sygnału, co umożliwia umieszczenie większej liczby kanałów na multipleksie, bardziej efektywne wykorzystanie widma radiowego (co
oznacza wsparcie dla rozwoju i popularyzacji radiofonii cyfrowej). Umożliwia również
wsparcie dla rozwoju dodatkowych usług (VoD, file-casting, usługi interaktywne)30.

26

27

28

29

30

odbiera telewizję 84 mln gospodarstw domowych; przekaz satelitarny jest przy tym w 97% cyfrowy). Telewizję naziemną odbiera 79 mln gospodarstw domowych, telewizję kablową – 69 mln, zaś
telewizję w systemie IPTV – 16 mln. Por. Gros Europejczyków ogląda telewizję z satelity, „Rzeczpospolita” z 31 marca 2012 r., [online] http://www.ekonomia24.pl/artykul/706258,852666-Platformysatelitarne-silniejsze-niz-kablowki.html (dostęp 11 kwietnia 2012 r.). Mimo że coraz więcej abonentów telewizji kablowej w Europie decyduje się na odbiór cyfrowy, to jednak w większości korzystają
oni z telewizji analogowej. Nieco inaczej jest na rynku amerykańskim, gdzie digitalizacja sieci
kablowych postępuje znacznie szybciej. Por. TV Kablowa coraz bardziej cyfrowa, „TV-cyfrowa.eu”
z 3 sierpnia 2012 r., [online] http://www.cyfryzacja.media.pl/tv-kablowa-coraz-bardziej-cyfrowa (dostęp 5 sierpnia 2012 r.); J.V. Pavlik, Media in the Digital Age, Columbia University Press 2008, s. 25.
System ten może ponadto mieć kilka odmian: DVB-C (kablowy), DVB-S (satelitarny), DVB-H
(handheld – mobilny). W pojemności bitowej kanału jest oprócz sygnału telewizyjnego miejsce dla
dodatkowych usług cyfrowych, w tym dla strumienia kanałów dźwiękowych niezwiązanych z programem TV, co umożliwia nadawanie na tym samym kanale programów cyfrowego radia. Ponadto
wielkim atutem systemu DVB-T jest jego operowanie w dotychczasowych kanałach telewizyjnych
UHF. Por. S. Jędrzejewski, Radio w świecie cyfrowym, w: M. Jeziński (red.), Nowe media a media
tradycyjne. Prasa, reklama, Internet, Toruń 2009, s. 51.
Por. A. Urbanek, DVB-T2 technologią jutra dla HDTV, „Networld” z 22 sierpnia 2008 r., [online]
http://www.networld.pl/news/163729/DVBT2.technologia.jutra.dla.HDTV.html (dostęp 4 kwietnia 2012 r.).
Por. New DTT standard ‚49% more efficient’, „Digital Spy” z 6 września 2008 r., [online] http://
www.digitalspy.co.uk/tech/news/a129735/new-dtt-standard-49-percent-more-efficient.html (dostęp 4 kwietnia 2012 r.).
ETSI – Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (European Telecommunications Standards Institute). Jest to prywatne stowarzyszenie typu „non-profit”, które działa zgodnie z prawem
francuskim, gdyż jego siedziba znajduje się w Sophia-Antipolis we Francji. Zajmuje się opracowywaniem i zatwierdzaniem norm telekomunikacyjnych. W tej chwili skupia ponad 700 organizacji
z 62 krajów świata. Por. About ETSI, strony internetowe ETSI (brak daty opubl.), [online] http://
www.etsi.org/WebSite/AboutETSI/AboutEtsi.aspx (dostęp 4 kwietnia 2012 r.).
Por. M. Lipiński, Innowacyjna technologia DVB-T2 jako szansa na rozwój radiofonii cyfrowej. Referat na konferencji „Zaawansowane technologie informatyczne we współczesnej radiofonii” (Koło-
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Jako pierwsza nadawanie w standardzie DVB-T2 rozpoczęła telewizja BBC
w dniu 27 czerwca 2008 r., a więc jeszcze przed oficjalną prezentacją31. Oficjalny
start telewizji naziemnej DVB-T2 w Wielkiej Brytanii nastąpił 31 maja 2010 r.32
Polska na razie nie zdecydowała się na emisję w DVB-T2, choć w przyszłości się
tego nie wyklucza33. Zdaniem J. Dworaka, szefa KRRiT, w technologii DVB-T2
mógłby być uruchomiony czwarty i piąty multipleks w Polsce34. Na wdrożenie cyfrowej emisji w tym standardzie zdecydowały się już m.in. Rosja35, Ukraina36, Kolumbia37, zaś testują tę technologię m.in. Francja i Hiszpania38.
Odrębną kwestią jest telewizja mobilna, umożliwiająca odbiór sygnału telewizyjnego w systemie DVB-H w odbiornikach przenośnych w ruchu, przy prędkościach poniżej 200 km/h. Inicjatorem tego rozwiązania był fiński koncern Nokia.
DVB-H, który wykorzystuje system kodowania i kompresji MPEG-4, jest obecnie
dominującym standardem dla ruchomej wersji cyfrowego radia i telewizji39. Jego
prawdopodobnym następcą jest standard DVB-TLite. Jest to po prostu wersja
DVB-T2 dedykowana dla urządzeń dysponujących mniejszą mocą i żywotnością

31

32
33

34

35
36

37
38

39

brzeg, 22 września 2011 r.), [online] http://infotvoperator.pl/files/1Prezentacja_DVB-T2.pdf (dostęp 4 kwietnia 2012 r.); DVB-T2, „Dvb.org” (brak daty opubl.), [online] http://www.dvb.org/
technology/dvbt2/ (dostęp 4 kwietnia 2012 r.).
Por. BBC starts Freeview HD test transmissions, „Digital Spy” z 27 czerwca 2008 r., [online] http://
www.digitalspy.co.uk/tech/news/a104684/bbc-starts-freeview-hd-test-transmissions.html (dostęp
4 kwietnia 2012 r.).
Por. DVB-T2, „Wikipedia.pl” (ostatnia aktualizacja 9 lutego 2012 r.), [online] http://pl.wikipedia.
org/wiki/DVB-T2 (dostęp 4 kwietnia 2012 r.).
Por. A. Urbanek, DVB-T2 technologią jutra…, art. cyt. Więcej szczegółowych informacji na temat
DVB-T2 zob.: Understanding DVB-T2. Key technical, business, & regulatory implications, Genewa
2009, [online] http://www.digitag.org/DTTResources/DVB-T2_Handbook.pdf (dostęp 4 kwietnia
2012 r.).
Por. Będą kolejne multipleksy cyfrowe? Rząd opóźnia, bo ma wiele wątpliwości, „Wirtualne Media”
z 13 kwietnia 2012 r., [online] http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/beda-kolejne-multipleksycyfrowe-rzad-opoznia-bo-ma-wiele-watpliwosci (dostęp 14 kwietnia 2012 r.).
Por. R. Olchowik, Rosja już wdraża DVB-T2, „Digi-tv.pl” z 27 marca 2012 r., [online] http://digi-tv.
pl/dvb-t/73976-rosja-juz-wdraza-dvb-t2 (dostęp 4 kwietnia 2012 r.).
W tym kraju każdy obywatel, który przedstawi zaświadczenie o niskich dochodach, otrzyma tuner
DVB-T2 za darmo. Por. R. Olchowik, Ukraina: Darmowe tunery DVB-T2 po oświadczeniu, „Digi-tv.pl” z 22 marca 2012 r., [online] http://digi-tv.pl/dvb-t/73865–ukraina-darmowe-tunery-dvb-t2-po-oswiadczeniu (dostęp 4 kwietnia 2012 r.).
Por. A. Dąbek, Kolumbia wdroży DVB-T2, „Digi-tv.pl” z 9 stycznia 2012 r., [online] http://digi-tv.
pl/dvb-t/71610-kolumbia-wdrozy-dvb-t2 (dostęp 4 kwietnia 2012 r.).
Por. A. Dąbek, Francja też testuje DVB-T2, „Digi-tv.pl” z 28 listopada 2011 r., [online] http://digi-tv.
pl/dvb-t/70571-francja-tez-testuje-dvb-t2 (dostęp 4 kwietnia 2012 r.); A. Dąbek, Hiszpania testuje
DVB-T2, „Digi-tv.pl” z 24 listopada 2011 r., [online] http://digi-tv.pl/dvb-t/70474-hiszpania-testuje-dvb-t2 (dostęp 4 kwietnia 2012 r.).
Por. S. Jędrzejewski, Radio w świecie cyfrowym, art. cyt., s. 51–52.
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baterii, np. tablety, telefony, laptopy etc.40 Testowe nadawanie w tym standardzie
jako jeden z pierwszych w Europie rozpoczął od 1 stycznia 2012 r. duński nadawca
Open Channel41.
Telewizja cyfrowa oferuje użytkownikowi szereg udogodnień. Wśród nich należy wymienić przede wszystkim wysoką jakość obrazu (HD) i dźwięku42, swobodę w doborze oglądanych treści (personalizacja), możliwość zaprogramowanego
wcześniej nagrywania programów w celu obejrzenia ich w późniejszym czasie
(używa się tu często określenia PVR – Personal Video Recorder). Kolejne zalety
telewizji cyfrowej to możliwość wyboru językowej wersji przekazu, dostęp do zasobów VoD (Video on Demand), gry interaktywne; ponadto możliwość normalnego
korzystania z zasobów Internetu wraz z jego gamą usług43. Do tzw. udogodnień
towarzyszących zalicza się również interfejs programu aplikacyjnego (application

40

41

42

43

Por. M. Lipiński, Innowacyjna technologia DVB-T2…, art. cyt.; BBC to showcase new mobile broadcasting technology, „Digital Spy” z 25 sierpnia 2011 r., [online] http://www.digitalspy.co.uk/tech/
news/a337078/bbc-to-showcase-new-mobile-broadcasting-technology.html (dostęp 4 kwietnia
2012 r.).
Por. A. Dąbek, Open Channel: Telewizja mobilna w DVB-T2 Lite, „Digi-tv.pl” z 15 marca 2012 r., [online] http://digi-tv.pl/dvb-t/73646-open-channel-telewizja-mobilna-w-dvb-t2-lite (dostęp 4 kwietnia
2012 r.).
24 maja 2012 r. Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU) uzgodnił nowe zalecenie
w sprawie telewizji cyfrowej. Dzięki temu w przyszłości ma powstać zupełnie nowy rodzaj transmisji
telewizyjnej – Telewizja Bardzo Wysokiej Rozdzielczości (UHD). O ile obecne HD to rozdzielczość
ekranu w granicach 2 megapikseli, to telewizja UHD ma występować w dwóch odmianach: większa,
określana symbolem 8K i znana pod nazwą Super Hi-Vision oferuje rozdzielczość 7680 × 4320 pikseli, zaś mniejsza (4K) – 3840 × 2160 pikseli. Standardy tego formatu zostały zatwierdzone przez
ITU (International Telecommunication Union, agencję działająca w ramach Organizacji Narodów
Zjednoczonych) w sierpniu 2012 r. Uruchomienie pierwszych cyfrowych transmisji w standardzie
8K przewiduje się na rok 2020 (m.in. dlatego, że określono na razie tylko standard obrazu, nie
ma jeszcze specyfikacji strumienia audio). Pierwsze, testowe prezentacje nowej technologii, miały
miejsce już podczas olimpiady w Londynie. Ponadto wyzwania, które stoją przed technikami to
odpowiednia kompresja oraz budowa urządzeń, zdolnych do pokazywania obrazu o tak wysokiej
rozdzielczości. Dziś kilku producentów ma w swej ofercie telewizory o rozdzielczości 4K, są one
jednak bardzo drogie (ok. 20 tys. dolarów). Por. Ł. Szewczyk, Nadchodzi telewizja Bardzo Wysokiej Rozdzielczości – UHD, „Media2.pl” z 25 maja 2012 r., [online] http://media2.pl/technologie/92416-Nadchodzi-telewizja-Bardzo-Wysokiej-Rozdzielczosci-UHD-wideo.html# (dostęp 30 maja
2012 r.); J. Fingas, ITU approves NHK’s Super Hi-Vision as 8K standard, sets the UHDTV ball rolling
very slowly, „engadget.com” z 25 sierpnia 2012 r., [online] http://www.engadget.com/2012/08/25/
itu-approves-nhk-super-hi-vision-as-8k-standard/ (dostęp 10 września 2012 r.); Super Hi-Vision
8K TV standard approved by UN agency, „BBC News Technology” z 24 sierpnia 2012 r., [online]
http://www.bbc.com/news/technology-19370582 (dostęp 10 września 2012 r.); P. Gontarczyk, Telewizja o rozdzielczości szesnastokrotnie większej niż HDTV 1080p – jest nowy standard, „PCLab.pl”
z 26 sierpnia 2012 r., [online] http://pclab.pl/news50829.html (dostęp 10 września 2012 r.).
Por. A. Małachowski, Internet jako platforma konkurencji…, art. cyt., s. 141–142.
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programme interface – API), dostęp warunkowy (conditional access – CA) oraz
elektroniczny przewodnik po programach (electronic programme guide – EPG)44.
Nowością na rynku telewizji jest HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV).
Pod tym określeniem kryje się „nowy standard telewizji hybrydowej łączący w sobie typową emisję sygnałów telewizyjnych wraz z multimedialnymi treściami dostarczanymi do telewizora przez szerokopasmowy Internet”45. Po raz pierwszy
rozwiązanie to zaprezentowano we wrześniu 2010 r. na międzynarodowych targach multimedialnych IFA w Berlinie46. Obecnie jest ono dostępne w większości
krajów Europy zachodniej47. Standard HbbTV nazywany jest „multimedialnym
teletextem kolejnej generacji”. Nie ma on jednak ograniczeń w kwestii ilości kolorów, rozdzielczości grafiki i sposobu nawigacji po treści. Jego główną zaletą jest
integracja multimedialnych treści z przekazem telewizyjnym. Dzięki temu możliwe jest przygotowanie interaktywnych aplikacji telewizyjnych, dostarczających alternatywne treści, w trakcie transmisji telewizji na żywo. Informacja o dostępności
serwisu HbbTV wysyłana jest do odbiornika telewizyjnego drogą satelitarną, kablową lub naziemną – podobnie, jak ma to miejsce w przypadku zwykłego teletextu. Główna różnica polega na tym, że dodatkowe multimedialne treści dosyłane
są do odbiornika HbbTV za pośrednictwem Internetu – stąd właśnie określenie
„Telewizja Hybrydowa”48.
Wprowadzony w 2009 r. HbbTV ma być zatem formą uzupełnienia oferty
Smart TV w dekoderach i telewizorach oraz następcą wciąż funkcjonującego teletekstu. Technologia ta pozwala wchodzić widzowi w interakcję z treściami, które
są wyświetlane na ekranie telewizora. Jednocześnie nadawca może łatwo śledzić
oglądalność, a przy okazji serwować użytkownikom interaktywne reklamy49 Dzięki
44
45

46

47
48
49

Por. K. Jakubowicz, Polityka medialna a media elektroniczne, Warszawa 2008, s. 185.
Co to jest HbbTV?, „Hbbtv.pl” (brak daty opubl.), [online] http://hbbtv.pl/co-to-jest-hbbtv/ (dostęp
4 kwietnia 2012 r.). Ogólne określenie „telewizja hybrydowa” (czasem też określana jako Smart
TV lub Connected TV), dotyczy połączenia w nowych odbiornikach telewizyjnych tradycyjnych
usług linearnych, czyli programów telewizyjnych dostępne drogą naziemną, satelitarną lub kablową, z usługami nielinearnymi, które są dostępne przy użyciu Internetu (VoD, catchup TV – dostęp
do powtórek czy możliwość korzystania z portali społecznościowych, serwisów wideo, itp.). Por.
Telewizja hybrydowa – Internet i TV, komunikat prasowy KRRiT z 24 maja 2012 r., [online] http://
www.krrit.gov.pl/dla-abonentow-i-konsumentow/komunikaty-prasowe/news,688,telewizja-hybrydowa--internet-i-tv.html (dostęp 30 maja 2012 r.).
Por. HbbTV – rewolucja technologiczna, jednoczesne oglądanie TV i internetu, „Wirtualne Media”
z 1 września 2010 r., [online] http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/hbbtv-rewolucja-technologi
czna-jednoczesne-ogladanie-tv-i-internetu (dostęp 14 kwietnia 2012 r.).
Por. Telewizja hybrydowa…, art. cyt.
Por. Co to jest HbbTV?, art. cyt.
Por. P. Okopien, TVN testuje nieznaną jeszcze technologię. Czym jest HbbTV?, „Spider’s Web”
z 14 marca 2012 r., [online] http://www.spidersweb.pl/2012/03/tvn-testuje-nieznana-jeszcze-techno
logie-czym-jest-hbbtv.html (dostęp 4 kwietnia 2012 r.).
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standardowi HbbTV możliwe jest płynne przechodzenie między treściami, które
są przekazywane w sygnale telewizyjnym oraz tymi, które docierają do odbiorcy
za pośrednictwem Internetu. Treści te mają charakter skojarzony – przykładowo
podczas transmisji meczu piłkarskiego mamy możliwość bezpośredniego podglądu różnych statystyk dla drużyn, których zmagania właśnie śledzimy50.
Polska – póki co – znajduje się w początkowej fazie rozwoju telewizji hybrydowej. Tylko kilka procent odbiorników przystosowanych jest do korzystania z tego
systemu. Jedną z przyczyn jest też brak odpowiednio szybkich łączy internetowych
w domach widzów, których odbiorniki byłyby w stanie odbierać ten rodzaj usługi.
Na szczęście zniknęło ograniczenie w postaci ujednoliconego standardu nadawania, a stało się to wraz z wprowadzeniem standardu Hybrid TV Broadband Broadcast zgodnego z normą ETSI TS 102 796 Europejskiego Instytutu Norm Telekomunikacyjnych51. W Polsce jako pierwsza rozpoczęła testy telewizji hybrydowej
telewizja TVN wraz z firmą 4vod. Miało to miejsce 12 marca 2012 r. W zasięgu
emisji testowej znalazły się osoby, odbierające sygnał kanału TVN HD, nadawanego z iglicy Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Ponadto polscy odbiorcy mogą odbierać serwisy HbbTV, dostępne na niemieckojęzycznych kanałach telewizyjnych
nadawanych za pośrednictwem satelity Astra 19E52. Usługi telewizji hybrydowej
w standardzie HbbTV tuż przed Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej 2012 udostępniła również Telewizja Polska53.
Czy HbbTV ma jakieś ujemne strony? Opracowanie KRRiT wymienia tu „zagrożenia związane z ochroną widzów i konsumentów, w tym ochroną widzów małoletnich przed treściami szkodliwymi dla ich rozwoju. Nie jest też równa pozycja
50

51
52

53

Por. Ł. Szewczyk, Przed Euro 2012 TVP uruchomi telewizję hybrydową, „Media2.pl” z 5 kwietnia
2012 r., [online] http://media2.pl/euro2012/90733-Przed-Euro-2012-TVP-uruchomi-telewizje-hybry
dowa.html (dostęp 11 kwietnia 2012 r.).
Por. Telewizja hybrydowa…, art. cyt.
Por. HbbTV w Polsce, „Hbbtv.pl” (brak daty opubl.), [online] http://hbbtv.pl/co-to-jest-hbbtv/
hbbtv-w-polsce/ (dostęp 4 kwietnia 2012 r.). Warto również odnotować istnienie ogólnoeuropejskiego konsorcjum HbbTV, skupiającego ANT Software Limited, EBU (European Broadcasting
Union), France Televisions, Institut für Rundfunktechnik GmbH, OpenTV Inc, Koninklijke Philips Electronics N.V Inc., Samsung, SES ASTRA S.A, Sony Corporation, Television Francaise
1 – TF1. Jego główne cele to dostarczanie alternatywnych rozwiązań technologicznych dla nadawców, które mogłyby ubogacać ich ofertę i kontent. Por. Organisation of HbbTV, „Hbbtv.org” (brak
daty opubl.), [online] http://www.hbbtv.org/pages/hbbtv_consortium/organisation_of_hbbtv.php
(dostęp 4 kwietnia 2012 r.).
Por. Ł. Szewczyk, Przed Euro 2012 TVP…, art. cyt. Jak jednak informuje serwis „Wirtualne Media”,
„część producentów telewizorów nie chce odblokować HbbTV i w swoich odbiornikach w Polsce,
podczas gdy np. działa ona bez przeszkód w tych samych modelach sprzedawanych np. w Niemczech”. Por. P. Pallus, Telewizja hybrydowa wkracza do Polski, „Wirtualne Media” z 13 kwietnia
2012 r., [online] http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/telewizja-hybrydowa-wkracza-do-polski
(dostęp 14 kwietnia 2012 r.).
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podmiotów działających na tym rynku: na jednym ekranie są jednocześnie obecni
podlegający silnej regulacji nadawcy tradycyjnych programów linearnych oraz słabo lub wcale nieregulowani dostawcy usług i programów dostępnych przez Internet. Zwiększa się też konkurencja ze strony wielkich graczy pozaeuropejskich”54.
Jeśli chodzi o społeczno-ekonomiczny wymiar cyfryzacji telewizji naziemnej, to
trzeba zauważyć, że dla organów władzy państwowej cyfryzacja jest ogromnym wyzwaniem technologicznym, ekonomicznym i prawnym. Jest to przedsięwzięcie tak
ogromne i skomplikowane, że wymaga przygotowania wieloaspektowej i długofalowej strategii (zresztą w Europie ten obowiązek na państwa członkowskie UE Komisja
Europejska nałożyła już w 2003 r.). Strategia taka powinna uwzględniać m.in. plan
konwersji cyfrowej, ponadto społeczne, kulturalne, polityczne, gospodarcze i inne
cele realizowane przez cyfrową radiofonię i telewizję, założenia gospodarki częstotliwościowej przed, po i w trakcie konwersji, metodę przeprowadzania konwersji, analizę rynku, analizę kosztów i korzyści oraz precyzyjnego określenia ról, odgrywanych
przez różne podmioty, zaangażowane w cyfryzację55. Proces cyfryzacji można uznać
za udany, gdy wszyscy użytkownicy telewizji będą mieli dostęp do wysokiej jakości
telewizji cyfrowej i będą mogli wybrać między wieloma ofertami. Porażką cyfryzacji
byłaby natomiast kartelizacja rynku, czyli podział wyłącznie między dużych graczy.
Jeszcze bardziej niebezpieczna byłaby monopolizacja dystrybucji sygnału cyfrowego
– wówczas telewizja cyfrowa byłaby dostępna w zakresie bardzo ograniczonym, zaś
ogromne koszty jej wdrażania poniósłby w pierwszym rzędzie podatnik56.
Oprócz wyboru technologii nadawania, ważną kwestią jest też społeczny wymiar cyfryzacji. Chodzi tu przede wszystkim o kampanię, informującą społeczeństwo o zmianach w sposobie nadawania, która pozwoli każdemu obywatelowi w porę dostosować się do wymagań technicznych: nabyć set-top-box lub nowy
telewizor z wbudowanym cyfrowym dekoderem. Taka kampania powinna ruszyć
z odpowiednim wyprzedzeniem (rok-dwa lata) i być wspierana monitorowaniem
sytuacji, wolontariatem, tworzeniem punktów pomocy technicznej dla obywateli
etc. W Wielkiej Brytanii każdy obywatel na pół roku przed planowanym wyłączeniem nadawania analogowego otrzymał pocztą broszurę w 12 językach, informującą o wprowadzonych zmianach. Kwestia druga to pomoc finansowa dla osób najuboższych (np. kupony o określonej wartości na zakup podstawowego dekodera)57.

54
55
56
57

Telewizja hybrydowa, art. cyt.
Por. K. Jakubowicz, Polityka medialna …, dz. cyt., s. 192–194.
Por. T. Teluk, Polacy a cyfryzacja. Raport o stanie cyfryzacji w Polsce w 2009 r., Warszawa–Gliwice
2009, s. 23.
Por. M. Ornass-Kubacki, Dawno temu…, art. cyt.
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6.1.3. Telewizja w Internecie
Kwestią nieco odrębną od cyfryzacji nadawania sygnału telewizyjnego (naziemnego, satelitarnego lub w sieciach kablowych) jest mariaż telewizji z Internetem.
Składa się nań cały „ogół procesów, dzięki którym (zgodnie z zasadą synergii)
wykorzystywany jest z jednej strony ogromny potencjał telewizji, tkwiący w jej dotychczasowym monopolu na oferowanie odbiorcy takich form audiowizualnych,
jak serwisy informacyjne, programy publicystyczne, rozrywkowe, poradnikowe,
bezpośrednie transmisje koncertów i wydarzeń sportowych, z drugiej zaś strony
wbudowane w globalną sieć mechanizmy interaktywności i czasowej asynchronizacji, wprowadzające w miejsce dotychczasowej ramówki całkowitą dowolność (…).
…jest to w swej istocie proces trwały, długofalowy, który będzie w najbliższych
latach ewoluować”58.
M. Palczewski proponuje rozróżnienie pomiędzy telewizją internetową, telewizją w Internecie i telewizją interaktywną. Jego zdaniem, termin „telewizja w Internecie” odnosi się do wszystkich form telewizji, pojawiających się w Sieci, zaś
„telewizja internetowa” dotyczy telewizji, która jest obecna tylko w Internecie i nie
ma odmiany kablowej, naziemnej ani satelitarnej. Z kolei telewizja interaktywna
umożliwia widzom podejmowanie decyzji w zakresie tworzenia własnej ramówki,
zamawiania programów, a także daje im możliwość bezpośredniego wpływania na
treść programu, na przykład przez wypowiedzi w trakcie programu „na żywo”59.
Niezbyt precyzyjna jest zatem definicja Wikipedii, według której „powszechnie za
telewizję internetową uznaje się stację telewizyjną, która udostępnia swoje programy telewizyjne na stronach internetowych”60.
Zdaniem Ł. Skalika, kierownika serwisów telewizyjnych portalu „Wirtualna
Polska”, „Telewizja internetowa to, umownie, serwis, w którym dominującym środ58

59

60

P. Ziarek, Sprzężenie telewizji i Internetu jako trend w mediach – uwarunkowania, formy współpracy,
perspektywy rozwoju, w: M. Jeziński (red.), Nowe media a media tradycyjne. Prasa, reklama, Internet,
Toruń 2009, s. 277–278.
Por. M. Palczewski, Telewizja w Internecie…, art. cyt., s. 49. Zdaniem tegoż autora, „interaktywność
może być stopniowalna; możemy na przykład surfować po kanałach TV za pomocą pilota, możemy uniezależnić się od pory programu i nagrać go sobie na video czy recorder DVD. Nasz udział
w programie może być całkowicie bierny, kiedy oglądamy audycję, nie mając na nią żadnego wpływu, ale – z drugiej strony – możemy dzwonić do programu, esemesować i czatować. Wreszcie, to
już coraz częściej zależy tylko od nas, możemy tworzyć program – wysłać propozycje tematyczne,
wziąć udział jako uczestnik i członek widowni, przesłać gotowego newsa na stronę iReport CNN
i stać się sławnym na cały świat reporterem, a zarazem kreatorem świadomości zbiorowej. Co
więcej, już dziś jest możliwe podejmowanie decyzji zbiorowej, demokratycznej, choć nie zawsze
sprawiedliwej, jak np. w programie Big Brother, z którego „wyrzucamy” osoby, które nam się nie
podobają”. Tamże, s. 63.
Telewizja internetowa, „Wikipedia” (ostatnia aktualizacja 29 czerwca 2011 r.), [online] http://pl.wikipedia.org/wiki/Telewizja_internetowa (dostęp 1 lutego 2012 r.).
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kiem przekazu są materiały wideo, a pozostałe treści, jak krótkie opisy materiałów, ilustracje zdjęciowe, komentarze internautów, itp., stanowią po prostu ich
uzupełnienie. Emisja odbywa się w postaci strumieniowania pakietów danych, bez
możliwości pobrania plików i zapisania ich na dysku komputera użytkownika”61.
Możliwe są jednak również rozwiązania, w których program może być oglądany
jedynie offline, po załadowaniu go do komputera, jednak bez możliwości zapisania
na twardym dysku62.
Jeszcze bardziej szczegółowo na pytanie o definicję telewizji internetowej odpowiada K. Szlendak. Zwraca uwagę, że jest to zjawisko wielopoziomowe. Obejmuje
ono zarówno IPTV, czyli dostarczanie programów telewizyjnych użytkownikowi
przez Internet dzięki modemowi abonenckiemu xDSL oraz urządzeniu Set-Top-Box z przypisanym adresem IP, jak i broadcatching, czyli system internetowych
odtwarzaczy programów telewizyjnych, pozwalających na automatyczne ściąganie
i oglądanie ostatnich programów telewizyjnych na komputerach. Ale to również
portale działające na zasadzie udostępniania treści, tworzonej lub umieszczanej na
serwerach przez użytkowników, a także formuła tradycyjnej telewizji, nadawanej
przez Internet63. Do tego dorzucić należy jeszcze sprzężenie telewizora i Internetu.
Jeszcze kilkanaście lat temu komputer i telewizor stanowiły dwa odrębne byty
(telewizor mógł co najwyżej pełnić funkcję służebną wobec komputera, pełniąc
rolę monitora). Już wtedy jednak pojawiały się głosy, wieszczące zmianę i połączenie tych dwóch typów urządzeń. Przytaczany już wcześniej T. Kowalski pisał
w 2001 r.: „w skali masowej, a więc przede wszystkim na poziomie gospodarstw
domowych, podstawowym urządzeniem umożliwiającym korzystanie z mediów nie
będzie ani komputer, ani też telewizor, ale urządzenie będące ich połączeniem
i dodatkowo umożliwiające usługi telefonii głosowej – często nazywane teleputerem. (…) Teleputery nie będą ograniczone do obecnie obowiązujących standardów telewizyjnych, gdyż ich zdolność odbioru będzie wynikała przede wszystkim
z zainstalowanego oprogramowania, które będzie można uzupełniać i aktualizować. Będący obecnie swoistym zewnętrznym nośnikiem „pamięci” magnetowid
stanie się integralną częścią teleputera, swego rodzaju twardym dyskiem zdolnym
magazynować znaczne zasoby programowe”64.
61

62
63

64

Cyt. za: 3-lecie telewizji internetowej WP.TV, Komunikat biura prasowego Wirtualnej Polski
z 11 stycznia 2010 r., [online] http://dlaprasy.wp.pl/pr/155904/3-lecie-telewizji-internetowej-wp-tv
(dostęp 1 lutego 2012 r.).
Por. M. Palczewski, Telewizja w Internecie…, art. cyt., s. 50.
Por. K. Szlendak, Telewizja internetowa czyli medium czasów konwergencji, „Internet Standard”
z 14 marca 2007 r., [online] http://www.internetstandard.pl/news/107802_1/Telewizja.internetowa.
czyli.medium.czasow.konwergencji.html (dostęp 1 lutego 2012 r.).
T. Kowalski, Mediamorfoza – rzecz o przyszłości mediów i mediach przyszłości w aspekcie konwergencji, „Studia Medioznawcze” 2001, nr 1(2), s. 28.
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Patrząc na te słowa z perspektywy roku 2012 trzeba wyrazić szacunek dla
trafności tych przewidywań. Telewizory z możliwością podłączenia do Internetu
funkcjonują na rynku już od 1997 roku (pierwszym był prawdopodobnie telewizor Xelos@Media firmy Loewe)65. Ich sprzedaż dynamicznie rośnie: w 2010 r. aż
21% wszystkich sprzedanych telewizorów stanowiły odbiorniki, dające możliwość
podłączenia do Sieci66. Stają się one bardzo szybko kolejną platformą oferowania
dostępu do treści67. Na początku 2010 r. badania wykazały, że zakupem takiego
telewizora byłoby zainteresowanych aż 72% polskich internautów68, jednak podstawową barierę stanowi dość wysoka cena. Według prognoz firmy Display Search,
w 2015 r. zostanie sprzedanych 138 mln odbiorników telewizyjnych oferujących
dostęp do Internetu, co stanowić będzie 47% wszystkich sprzedanych telewizorów69. I choć pierwsze modele (a nawet te oferowane stosunkowo niedawno,
w 2010 r.) nie do końca spełniały oczekiwania telewidzów70, to jednak prace nad
udoskonaleniem oferty cały czas trwają. Uwagę branży telekomunikacyjnej przyciągnęła w 2011 roku propozycja firmy Samsung – Smart TV, oferująca w telewizorze platformę, umożliwiającą dostęp do treści multimedialnych, w tym do portali

65

66

67
68

69

70

Por. Historia Firmy Loewe AG 1923–1998, „Privates Loewe Opta Radiomuseum-Bocket” (brak
daty opubl.), [online] http://www.radiomuseum-bocket.de/museum/int/polnisch-polska/loewe-1.
php (dostęp 7 marca 2012 r.).
Por. DisplaySearch: co piąty telewizor z dostępem do Internetu, „Wirtualne Media” z 3 stycznia 2011 r., [online] http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/displaysearch-co-piaty-telewizor-zdostępem-do-internetu (dostęp 7 marca 2012 r.).
Por. M. Kozielski, Telewizja globalna, „Press” 2011, nr 9, s. 53–55.
Por. Chcemy telewizorów z dostępem do Internetu, „Wirtualne Media” z 1 marca 2010 r., [online]
http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/chcemy-telewizorow-z-dostępem-do-internetu (dostęp 7 marca 2012 r.).
Por. W 2015 r. sprzedanych zostanie 138 mln telewizorów z dostępem do Internetu, „Wirtualne Media” z 7 lipca 2011 r., [online] http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/w-2015-r-sprzedanych-zostanie-138–mln-telewizorow-z-dostępem-do-internetu (dostęp 7 marca 2012 r.).
Problemy dotyczyły m.in. podłączenia bezprzewodowego dostępu do Internetu, braku wbudowanych przeglądarek stron internetowych, które zastępowano rozbudowanymi zestawami widżetów,
wprowadzania haseł dostępu przy pomocy pilota (choć niektóre modele dają możliwość podłączenia tradycyjnej klawiatury), czy też współpracy odbiornika telewizyjnego z routerem. Por. M. Czapelski, Telewizor z Internetem – wszystko co powinieneś wiedzieć, „PC World” z 28 grudnia 2010 r.,
[online] http://www.pcworld.pl/artykuly/364936/Telewizor.z.Internetem.wszystko.co.powinienes.
wiedziec.html (dostęp 7 marca 2012 r.); Telewizory z Internetem, czyli telegazeta 2.0, „Logo24”
z 29 sierpnia 2010 r., [online] http://www.logo24.pl/Logo24/1,85826,8296720,Telewizory_z_internetem__czyli_telegazeta_2_0.html (dostęp 7 marca 2012 r.); P. Kwiatkowski, Internet w telewizorze.
Testujemy 5 modeli z dostępem do sieci, „Komputer Świat” z 1 lutego 2011 r., [online] http://www.
komputerswiat.pl/testy/sprzet/telewizory/2011/02/test-5-telewizorow-z-dostępem-do-internetu.
aspx (dostęp 7 marca 2011 r.).
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społecznościowych, sklepu z aplikacjami, seriali, gier, rozmów wideo, przeglądania stron internetowych i zdjęć71.
Pewne pogłoski na rynku wydają się świadczyć o tym, że ostatniego słowa
w dziedzinie nowych technologii nie powiedziała jeszcze firma Apple, która dotąd
raczej nie była kojarzona z rynkiem telewizyjnym. Jednak telewizor ze zintegrowaną platformą Apple miał być jedną z ostatnich wizji zmarłego w październiku
2011 r. Steve’a Jobsa. Odbiornik miałby bezprzewodowo synchronizować się z innymi produktami Apple i mieć możliwie najprostszy interfejs obsługi72. Miałby
on być wyposażony w 42-calowy ekran i oprogramowanie sterujące podobne do
tego, jakie można spotkać w iPadach. Według nieoficjalnych informacji, urządzenia te mają w ogóle być czymś na kształt gigantycznego iPada i zrewolucjonizować
oglądanie telewizji. Dodatkowo telewizor miałby być wyposażony w oprogramowanie Siri, umożliwiające sterowanie głosem. Użytkownicy mają również mieć
możliwość sterowania urządzeniem za pomocą gestów73. Wydaje się jednak, że
tym razem Apple może zostać wyprzedzone przez konkurencję: podobny produkt
zapowiedziała firma LG74. Na największych na świecie targach elektroniki użytkowej CES (Consumer Electronics Show) w Las Vegas na początku 2012 r. większość
liczących się na rynku firm prześcigała się w prezentowaniu nowoczesnych rozwiązań. Prezentowane tam telewizory niejednokrotnie dorównują możliwościami
komputerom osobistym. To już nie tylko telewizory z dostępem do Internetu, ale
urządzenia wyposażone w aplikacje, pomagające w różnych sferach życia, zaś po
podłączeniu do Internetu stanowiące swoiste „centrum sterowania światem” –
71

72

73

74

Por. S. Górski, Samsung Smart TV – telewizor z Internetem i własnymi aplikacjami, „Komputer
Świat” z 13 grudnia 2011 r., [online] http://www.komputerswiat.pl/jak-to-dziala/2011/12/samsungsmart-tv---telewizor-z-internetem-i-wlasnymi-aplikacjami.aspx (dostęp 7 marca 2011 r.); Samsung
Smart TV – pierwsza w Polsce platforma z nieograniczonym dostępem do treści multimedialnych,
„Wirtualne Media” z 14 kwietnia 2011 r., [online] http://www.wirtualnemedia.pl/centrum-prasowe/artykul/samsung-smart-tv-pierwsza-w-polsce-platforma-z-nieograniczonym-dostępem-dotresci-multimedialnych (dostęp 7 marca 2012 r.).
Por. TV może być kolejnym wielkim projektem Apple, „Techbyte.pl” z 26 października 2011 r., [online] http://www.techbyte.pl/index.php/news/1372/TV_moze_byc_kolejnym_wielkim_projektem_
Apple.html (dostęp 4 kwietnia 2012 r.); A Full Blown Apple TV is on the Way..., raport Ticonderoga
Securities z 24 października 2011 r., [online] https://ticonderoga.bluematrix.com/sellside/EmailDocViewer?encrypt=84509f7e-1c99-48bf-980f-79c4c3a11382&mime=pdf&co=Ticonderoga&id=bwhite@ticonsec.com&source=mail (dostęp 4 kwietnia 2012 r.); A. Satariano, Apple Effort to
Develop TV Is Said to Be Led by ITunes Creator Jeff Robbin, „Bloomberg.com” z 25 października
2011 r., [online] http://www.bloomberg.com/news/2011-10-24/apple-effort-to-develop-tv-is-saidto-be-led-by-itunes-creator-jeff-robbin.html (dostęp 4 kwietnia 2012 r.).
Por. Apple iTV: telewizor 42” sterowany głosem i gestami – nowe informacje, „Benchmark.pl” z 9 lutego 2012 r., [online] http://www.benchmark.pl/aktualnosci/Apple_iTV_telewizor_42_sterowany_
glosem_i_gestami_-_nowe_informacje-38697.html (dostęp 4 kwietnia 2012 r.).
Por. Telewizory LG zabiją Apple głosem, „TV-cyfrowa.eu” z 22 grudnia 2011 r., [online] http://www.cyfryzacja.media.pl/telewizory-lg-zabij%C4%85-apple-g%C5%82osem (dostęp 4 kwietnia 2012 r.).
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np. z możliwością zaprogramowania, jakie programy i o jakich godzinach ma oglądać dziecko (inteligentny telewizor przed emisją rozpozna jego twarz, zaś rodzic
będzie mógł śledzić podgląd programu na swym smartfonie).
Mimo wszystko jednak wśród producentów widać strach przed nowym produktem Apple’a, dlatego też starają się jak najszybciej wprowadzić swe rozwiązania
na rynek, a gdzie się da – naśladować wcześniejsze pomysły swego konkurenta
(sterowanie głosem, miejsce w wirtualnej chmurze etc)75. Prym nadal wydaje się
wieść Samsung, który już nie zadowala się telewizorami z dostępem do Internetu – jego zaprezentowany na targach Super OLED TV zachwycił oglądających…
właśnie możliwością sterowania głosem i gestami. 55-calowy ekran ma być produkowany z jednej tafli szkła, jego obudowa ma 1,6 mm (!) grubości, zaś grubość
całości odbiornika to 7,6 mm. Telewizor rozumie 26 komend, które można kierować bezpośrednio do odbiornika lub do pilota (sprzęt ma rozumieć także polskie
słowa). Inne ciekawe rozwiązania to: slot z gniazdem rozszerzeń, umożliwiającym
ulepszenie telewizora o dodatkowe programy czy funkcje lub też zamianę telewizora w portal społecznościowy. Kolejnym wielkim plusem jest integracja między
poszczególnymi urządzeniami Samsunga: smartfonem, tabletem, telewizorem,
aparatem fotograficznym76. Jeśli idzie o samo oprogramowanie do interaktywnej
telewizji, swą propozycję przedstawiła m.in. Opera 77 czy firma Canonical ze swym
systemem Ubuntu TV78.
Póki co jednak, większość internautów do odbioru internetowych telewizji
używa podłączonego do Sieci komputera. Co więcej, badania wykazują, że przy
jednoczesnym wzroście liczby użytkowników oglądających telewizję na ekranie
komputera, spada liczba użytkowników Internetu, którzy oglądają telewizję tra75

76

77
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Por. M. Fura, Wielka wojna koncernów. Apple wygryzie potentatów?, „Dziennik.pl” z 13 stycznia
2012 r., [online] http://nauka.dziennik.pl/hitech/artykuly/374937,wojna-producentow-telewizorowapple-wkracza-do-gry.html (dostęp 4 kwietnia 2012 r.).
Por. Telewizor sterowany głosem i inne cuda Samsunga, „Dziennik.pl” z 21 lutego 2012 r., [online]
http://nauka.dziennik.pl/hitech/artykuly/380244,telewizor-sterowany-glosem-i-inne-cuda-prostood-samsunga.html (dostęp 4 kwietnia 2012 r.); P. Krzyżanowski, CES 2012: Samsung Super OLED
TV – telewizor sterowany nie tylko głosem, „Komputer Świat” z 12 stycznia 2012 r., [online] http://
www.komputerswiat.pl/nowosci/sprzet/2012/02/samsung-super-oled-tv---telewizor-sterowany-nietylko-glosem.aspx (dostęp 4 kwietnia 2012 r.).
Por. A. Golański, Rusza kolejny sklep z aplikacjami. Opera TV Store ma zmienić nasze myślenie o telewizji, „Webhosting.pl” z 9 stycznia 2012 r., [online] http://webhosting.pl/Rusza.kolejny.sklep.z.aplikacjami.Opera.TV.Store.ma.zmienic.nasze.myslenie.o.telewizji (dostęp 4 kwietnia 2012 r.).
Por. J. Sneddon, How Does Ubuntu TV Look in Action? Like This…, „OMG! Ubuntu!” z 9 stycznia
2012 r., [online] http://www.omgubuntu.co.uk/2012/01/what-does-ubuntu-tv-look-in-action-like-this/ (dostęp 4 kwietnia 2012 r.); R. Szpunar, CES 2012: Canonical demonstruje Ubuntu TV, „PC
World” z 10 stycznia 2012 r., [online] http://www.pcworld.pl/news/379128/CES.2012.Canonical.demonstruje.Ubuntu.TV.html (dostęp 4 kwietnia 2012 r.). Zob. także stronę internetową projektu:
http://www.ubuntu.com/devices/tv.
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dycyjną (choć firma Gemius, która przeprowadzała te badania, nie sprecyzowała
do końca terminu „oglądanie telewizji w Internecie”, tak więc nie wiadomo, czy
chodzi o streaming programów, nadawanych przez stacje telewizyjne równolegle z nadawaniem rozsiewczym, czy raczej o użytkowanie popularnych serwisów
wideo)79. Ok. 95% internautów zetknęło się z serwisami wideo, zaś 53% z nich
twierdzi, że korzysta z telewizji internetowej. Tylko 23% internautów deklaruje
korzystanie z VoD80.
Internet jako platforma do emitowania i rozpowszechniania programów telewizyjnych ma wiele zalet. Oferuje on dostęp do nieograniczonej niemal liczby
stacji telewizyjnych w jednym miejscu, a ta liczba stale rośnie. Dostęp do programów nie jest obwarowany koniecznością posiadania anten, dekoderów ani kart
telewizyjnych (co najwyżej, koniecznością uiszczenia opłaty za dostęp do treści)81.
Telewizja w Internecie jest usługą interaktywną. Dotychczasowy podział na
czynnego nadawcę i biernego odbiorcę został zachwiany i nie jest już oczywisty. W tradycyjnym modelu telewizji to odbiorca musiał dostosować się do oferty nadawcy – znaleźć czas, by oglądać wybrany przez siebie program o godzinie,
o której był on emitowany. Internet umożliwia mu – podobnie jak naziemna telewizja cyfrowa – współtworzenie programu, choćby przez układanie playlisty czy
też aktywne korzystanie z usług VoD. Mamy tu do czynienia ze zjawiskiem tzw.
egocastingu, gdzie to odbiorca decyduje, co chce obejrzeć i nie jest przy tym zdany
na wybór spośród ograniczonej liczebnie oferty stacji nadających w czasie rzeczywistym, ale może znaleźć nadawcę, który jest w stanie zaproponować mu dokładnie ten film/koncert/program, na który ma on ochotę82. Dlatego też doświadczenia
telewizyjnych nadawców pokazują, że w Internecie nie ma miejsca na telewizje
linearne – przewaga Internetu polega właśnie na tym, że widz może w dowolnym
momencie obejrzeć te treści, które akurat go interesują83. Jak zauważa K. Szlendak, „telewizja, jeśli chce naprawdę zaistnieć w sieci, nie może być już dłużej jednokierunkowym kanałem komunikacji, ale powinna mówić językiem nowych mediów, którego podstawą jest komunikacja dwukierunkowa, podatność na ciągłe
zmiany, wolny wybór czasu, sposobu i formy odbioru treści. Telewizja internetowa
nie realizuje się wcale najpełniej poprzez odtwarzanie tradycyjnej ramówki w sieci,
79
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Por. P. Ziarek, Sprzężenie telewizji i Internetu…, art. cyt., s. 278.
Por. Ponad połowa z nas korzysta z telewizji internetowej, „Wirtualne Media” z 16 marca 2011 r., [online] http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/ponad-polowa-z-nas-korzysta-z-telewizji-internetowej
(dostęp 16 kwietnia 2012 r.).
Por. W. Świerczyńska-Głownia, Telewizja internetowa czy telewizja w Internecie? Nowe usługi medialne, w: K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman (red.), Internetowe gatunki dziennikarskie, Warszawa
2010, s. 177.
Por. M. Palczewski, Telewizja w Internecie…, art. cyt., s. 50.
Por. M. Kozielski, Porażka na żywo, „Press” 2011, nr 10, s. 65.
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ale poprzez zmianę podejście do formy nadawania treści. Niekoniecznie rządzić
musi tutaj jakość, ale otwarcie się na potrzeby użytkownika, który sam wybiera
sobie to, co chce oglądać w danej chwili”84.
Przemiany odbioru telewizji w Internecie idą jeszcze dalej. Nie można tu pominąć roli serwisów, które umożliwiają dzielenie się z innymi swą twórczością wideo.
Odbiorca i użytkownik stają się jednym. Najbardziej popularnym serwisem tego
typu jest YouTube, będący połączeniem serwisu wideo z portalem społecznościowym. Nie chodzi tu jednak bynajmniej tylko o stronę techniczną, ale o refleksję
nad modelem nadawania, które z broadcastingu staje się homecastingiem (zaś użytkownik staje się „you-żytkownikiem” (ang. you-ser), które to określenie wydaje się
najlepiej oddawać zawiłe zależności oglądania, przyswajania, tworzenia i wymiany
treści 85. Do podobnych skojarzeń odwołuje się określenie K. Krzysztofka sendceiver, będące połączeniem angielskich słów sender – nadawca i receiver – odbiorca86.
Zgodnie z wynikami raportu firmy Deloitte, „telewizja internetowa to medium,
którego jakość, formaty i odbiorcy znacząco różnią się od tego, z czym mamy do
czynienia w telewizji tradycyjnej”87. Z raportu „interaktywnie.com” wynika, że
tradycyjną telewizję regularnie ogląda 70 procent respondentów, ale też prawie
połowa przynajmniej raz w tygodniu odwiedza internetowe serwisy wideo. Telewizja i Internet to odmienne typy mediów. Materiał wysłany do tradycyjnej TV musi
zostać dostosowany do wirtualnych wymagań, aby mógł być wyemitowany w Sieci. Ponadto „internetowa telewizja nie ogranicza się obecnie tylko do prostego
przekazu programu emitowanego na antenie do użytkowników w sieci. Nadawcy
standardowo rozbudowują telewizyjne serwisy o Video on Demand (VoD), a także
o komunikatory, czaty czy nawet moduły społecznościowe”88. Nadawcy telewizyjni
udostępniają w Sieci coraz bardziej zróżnicowaną gamę swych produktów, m.in.
relacje filmowe z bieżących wydarzeń, serwisy informacyjne, transmisje „na żywo”,
odcinki seriali (archiwalne, ale również „wyprzedzające” emisję na antenie – oczywiście, za stosowną odpłatnością), strony internetowe poszczególnych „flagowych” programów danej stacji, blogi, wideoblogi, emisja amatorskich materiałów,
nadesłanych przez widzów89. Ta różnica między serwisem VoD a typową telewizją
internetową jest dość płynna, jednak np. prawo polskie (art. 41 ustawy o radiofonii
84
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K. Szlendak, Telewizja internetowa…, art. cyt.
Więcej na ten temat zob. J. van Dijck, Telewizja 2.0: YouTube i narodziny nadawania domowego
(homecasting), tł. D. Kuźma, w: T. Bielak, M. Filiciak, G. Ptaszek (red. i wybór), Zmierzch telewizji?
Przemiany medium. Antologia, Warszawa 2011, s. 313–340.
Por. P. Gawrysiak, Cyfrowa rewolucja…, art. cyt.
W. Świerczyńska-Głownia, Telewizja internetowa…, art. cyt., s. 168.
Por. Interaktywnie.com – Media online raport wrzesień 2010, [online] http://interaktywnie.com/public/upload/data/03/54/35432_raport_media_online.pdf, s. 23–24 (dostęp 25 lutego 2012 r.).
Por. W. Świerczyńska-Głownia, Telewizja internetowa…, art. cyt., s. 171–172.
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i telewizji z 1992 r. po nowelizacjach z roku 2011) stwierdza, że program telewizyjny rozpowszechniany wyłącznie w systemie teleinformatycznym wymaga wpisu
do rejestru prowadzonego przez KRRiT. W wyniku ostrego sporu i protestów społecznych podczas prac nad nowelizacją ustawodawca zrezygnował z wprowadzenia
rejestru usług audiowizualnych na żądanie (VoD)90.
W tym miejscu należy wyraźnie podkreślić różnicę, jaka zachodzi między telewizją internetową, w której sygnał (transmisja strumieniowa) jest odbierany
z poziomu przeglądarek internetowych, a telewizją w systemie IPTV (Internet
Protocol Television). IPTV to nowoczesna technologia, umożliwiająca transmisję
programów telewizyjnych poprzez sieciowy protokół IP, jednak do odbioru kanału
telewizyjnego transmitowanego w tej technologii potrzebny jest specjalny odbiornik (Set-Top-Box). Ma on przypisany unikalny adres IP, który jest zarejestrowany
i rozpoznawany przez nadawcę, a na który jest wysyłany strumień transmisji video,
zakodowany w jednym z kilku najpopularniejszych formatach video, takich jak
MPEG-2, MPEG-4, WMV, Real Video. Set-Top-Box może spełniać również funkcję dekodera dla telewizji cyfrowej.
IPTV nie korzysta z Internetu, ale z wydzielonej części sieci. Takie rozwiązanie
ma swoje zalety. Pierwsza to bezpieczeństwo i mniejsza podatność na zmiany szybkości transmisji. Druga – to niekonieczność komputera do odbioru, trzecia zaś to szerokie możliwości kreowania własnej ramówki, z doborem repertuaru audycji i czasu
ich emisji oraz dostęp do wielu dodatkowych usług, łącznie z możliwością wyrażania
swoich emocji przy pomocy awatarów i emotikonów91.
W ramach telewizji IPTV możliwe jest udostępnianie licznych usług, np. już
wspominane VoD, „time shifting”92, PVR (Personal Video Recorder – czyli cyfrowa
nagrywarka), gry sieciowe, poczta elektroniczna, możliwość dyskutowania z innymi użytkownikami93, cyfrowy przewodnik po programach, informacje, telezakupy etc.94 Jednak dalszy rozwój tego rodzaju telewizji uzależniony jest mocno od
rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej i zapewnienia odpowiedniej przepustowości łączy95. Pod koniec 2010 r. na całym świecie było 35 mln gospodarstw
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Por. Branża internetowa triumfuje. Sejm przyjął nowelę ustawy o rtv bez zapisów o VOD, „Wirtualne
Media” z 25 marca 2011 r., [online] http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/branza-internetowatriumfuje-sejm-przyjal-nowele-ustawy-o-rtv-bez-zapisow-o-vod (dostęp 21 marca 2012 r.).
Por. M. Jędrzejewska, Telewizja, art. cyt., s. 195–196.
Funkcja umożliwiająca zatrzymanie oglądanego filmu lub programu (po to, by np. obejrzeć program na innym kanale) i ponowne rozpoczęcie oglądania dokładnie w tym samym momencie filmu, w którym zostało ono przerwane. Por. Usługi telewizji IPTV, art. cyt.
Por. tamże.
Por. M. Palczewski, Telewizja w Internecie…, art. cyt., s. 51.
Więcej na ten temat zob. W. Urbanek, IPTV – telewizja z Internetu, „Net Focus” z 14 sierpnia
2009 r., [online] http://www.netfocus.pl/raporty/standardy-protokoly-sieciowe/iptv-telewizja-internetu (dostęp 1 lutego 2012 r.).
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domowych, odbierających telewizję IPTV, z czego ok. 1,9 mln przypadało na Europę Wschodnią. Największym operatorem w tym regionie była chorwacka stacja
Max TV (257 tys. abonentów), drugie miejsce zajmowała czeska O2 TV96. Z kolei
pod koniec 2011 roku na świecie było ponad 58,2 miliona subskrybentów IPTV
(badania firmy Point Topic). Z badań wynika również, że globalna liczba subskrybentów IPTV na koniec 2011 roku była o 3,68 miliona większa niż trzy miesiące
wcześniej – jest to najwyższy odnotowany kwartalny wzrost w historii. Największym regionem IPTV jest nadal Europa, na którą przypada 42,72 proc. ogólnej
liczby subskrybentów. Uwagę zwraca jednak wzrost liczby abonentów tej formy
telewizji w Chinach (12 mln – co czyni je krajem o najliczniejszej grupie odbiorców
IPTV)97. Szacuje się, że w 2016 r. liczba gospodarstw domowych, w których będzie
oglądać się wideo z Sieci w telewizorze, globalnie przekroczy 100 milionów98.
Istnieją również na rynku podmioty, oferujące dostęp do materiałów VoD – wideo na żądanie – głównie filmów czy seriali. Są to tak zwane serwisy OTT, od angielskiej nazwy over-the-top99. Zdarza się, że spółki, będące właścicielami takich serwisów są jakoś powiązane z konkretną stacją telewizyjną. Największe serwisy OTT
w polskim Internecie to TVN Player, ipla, ponadto Tvp.pl/vod, Vod.onet.pl, Iplex.
pl, Kinoplex.gazeta.pl oraz Cineman.pl100. Wśród projektów w obszarze telewizji
internetowej na świecie warto wymienić m.in. Joost (stworzony przez twórców Skype’a – www.joost.com), Babelgum (www.babelgum.com) Veoh (www.veoh.com).
Spośród największych serwisów OTT w USA należy wymienić Hulu i Netflix101.
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IPTV w 35 mln gospodarstw domowych na świecie, „Wirtualne Media” z 8 grudnia 2010 r., [online]
http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/iptv-w-35-mln-gospodarstw-domowych-na-swiecie (dostęp
10 marca 2012 r.).
Por. 58,2 mln subskrybentów IPTV na świecie, najwięcej w Chinach, „Wirtualne Media” z 27 marca
2012 r., [online] http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/58-2-mln-subskrybentow-iptv-na-swiecienajwiecej-w-chinach (dostęp 31 marca 2012 r.).
Por. Coraz więcej domów będzie oglądać wideo z sieci w telewizorze, „Rzeczpospolita” z 22 marca
2012 r., [online] http://www.ekonomia24.pl/artykul/706258,844822-Internet-przeniknie-do-telewizji.html (dostęp 31 marca 2012 r.).
Por. M. Lemańska, Coraz więcej Internetu w telewizji, „Rzeczpospolita” z 11 grudnia 2011 r., [online] http://www.ekonomia24.pl/artykul/706258,768123-Wideo-z-Internetu-prosto-w-TV.html (dostęp 22 marca 2012 r.).
Por. Ł. Nawrotek, VoD Onet, Ipla, tvscreen i spółka – przegląd 7 serwisów, „Benchmark.pl” z 4 lutego 2011 r., [online] http://www.benchmark.pl/testy_i_recenzje/VoD_Onet%2C_Ipla%2C_tvscreen_i_spolka_-_przeglad_7_serwisow-3595.html (dostęp 21 marca 2012 r.). Wymieniany również
przez przytaczany artykuł serwis TVScreen.pl został zamknięty z powodu bankructwa właściciela
serwisu, spółki Digital Partners. Por. Ł. Szewczyk, Zbankrutował serwis TVScreen.pl, „Media2.pl”
z 25 lutego 2012 r., [online] http://media2.pl/internet/89176-Zbankrutowal-serwis-TVScreen.
pl.html (dostęp 21 marca 2012 r.).
Por. M. Lemańska, Coraz więcej…, art. cyt. Ten drugi serwis oprócz dostępu internetowego do
filmów i programów oferuje również wysyłkową wypożyczalnię płyt DVD. Więcej zob. T. Deptuła,
Zmierzch kabla i talerza, „Press” 2011, nr 3, s. 70–72.
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Jakie są zatem najważniejsze cechy telewizji internetowej? Po pierwsze, jest
ona zindywidualizowana i dostosowana do potrzeb swojego odbiorcy; jest wręcz
bardziej zależna od odbiorcy niż od nadawcy. Jest interaktywna i współtworzona przez użytkowników. Nie ma ustalonej ramówki ani restrykcji czasowych. Dla
wygody użytkownika jest podzielona na określone segmenty. Ponadto pozwala na
bieżące komentarze, a nawet na kreację przez widza jednego z kilku alternatywnych możliwych zakończeń programu102.
Szybka transmisja danych zmienia obraz mediów dostępnych w sieci. Bardzo
prawdopodobna i nieodległa wydaje się wizja kilkudziesięciu tysięcy usług multimedialnych, których oferta będzie selekcjonowana i dobierana według indywidualnych
upodobań użytkowników. Za sprawą komunikacji bezprzewodowej, bogata multimedialna oferta będzie dostępna o każdej porze, na każdy temat i praktycznie na
każdym miejscu103. Zwiększaniu technicznych możliwości dystrybucji treści przez
Internet sprzyja rozwój przepustowości sieci oraz tworzenie nowych, coraz bardziej
efektywnych algorytmów kompresji danych, które pozwalają na wprowadzanie nowych usług w istniejących sieciach oraz ich bardziej efektywne wykorzystanie104.
Mankamentem internetowych telewizji może być fakt, że ich nadawcy nie mają
licencji na bezpośrednie transmitowanie wielu ważnych wydarzeń; ponadto tradycyjne telewizje również zaczynają udostępniać atrakcyjne treści na swych stronach
internetowych105. Być może serwisy IPTV w przyszłości staną się pewnego rodzaju
internetowymi platformami, na kształt platform satelitarnych lub telewizji kablowych, oferujących odpłatny dostęp do różnych kanałów – także tych, które nie są
własnością nadawcy.
Jaka zatem przyszłość czeka telewizję? Wydaje się, że opisane wyżej procesy spowodują ewolucję w stronę wysoce zaawansowanej interaktywności, indywidualizacji
i konwergencji („teleputer”). W odniesieniu do kwestii zawartości można spodziewać się zwiększenia sprofilowanych, tematycznych stacji i kanałów. Internet wpłynie
na całkowitą personalizację programu, choć zapewne część odbiorców nie skorzysta
z tego dobrodziejstwa, ograniczając się do biernego odbioru zaproponowanego im
programu (powielając stare wzorce oglądania)106. Patrząc od strony telewizyjnych
nadawców, raporty z badań wykazują, że coraz częściej użytkownicy Internetu rezygnują z posiadania telewizorów: zatem Internet staje się naturalnym kanałem dotarcia do tych osób. Również reklamodawcy domagają się od nadawców telewizyjnych
ofert czasu reklamowego, obejmującego zarówno tradycyjną emisję rozsiewczą, jak
102
103
104
105
106

Por. M. Palczewski, Telewizja w Internecie…, art. cyt., s. 52.
Por. T. Kowalski, Mediamorfoza…, art. cyt., s. 31..
Por. T. Kowalski, B. Jung, Media na rynku…, dz. cyt., s. 258.
Por. T. Deptuła, Zmierzch kabla i talerza, art. cyt., s. 72.
Por. A. Grzesik-Robak, Media tradycyjne wobec…, art. cyt., s. 30–33.
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i emisję w Internecie. Coraz częściej darmowe treści wideo w Internecie są dostępne
dopiero po obejrzeniu krótkiej reklamy – staje się to wręcz standardem. Zatem integracja telewizji i Internetu wydaje się nieunikniona107.

6.2. Radio w cyfrowym świecie
Cyfrowy świat okazał się dla radia wyjątkowo przyjazny. Wejście radia do tego
świata dokonuje się dwiema drogami: poprzez nadawanie w Internecie oraz poprzez cyfryzację stacji naziemnych (zmianę sygnału nadawanego rozsiewczo z analogowego na cyfrowy). Cyfrowe radio wymaga mniej częstotliwości, mniej nadajników i pozwala na szerszy wybór oferty programowej108. Komercjalizacja i stale
postępujący rozwój technologiczny radia powoduje, że z jednej strony mamy do
czynienia z poszerzeniem zakresu usług radiowych, z drugiej zaś – ze wzrostem
liczby stacji, zwłaszcza nadających w Internecie. Korzystają one nieraz z „radiowych półproduktów”, wytworzonych w zglobalizowanych centrach produkcyjnych
przez wyspecjalizowanych producentów, jednak zjawisko to nie jest tak widoczne
i tak silne, jak choćby w przemyśle telewizyjnym. Wpływ na to mają znacznie niższe koszty produkcji radiowej, kwestie językowe i kulturowe. Najbardziej „zglobalizowaną” częścią radiowego tworzywa stała się muzyka – jednak zawsze trzeba
pamiętać, że w radiu lokalnym, nadającym w konkretnej kulturze, ten sam utwór
muzyczny może mieć nieco inny wydźwięk niż gdzie indziej, kontekst kulturowy
jest tu dość ważny109.

6.2.1. Cyfryzacja radia: pytania, wątpliwości, możliwe scenariusze
Ogólnie rzecz ujmując, w przechodzeniu radia ze świata analogowego w cyfrowy
widać kilka tendencji. Są one równoległe i częściowo niezależne od siebie, wzajemnie się uzupełniając. Jest to przejście od usług linearnych do nielinearnych
– co oznacza, że tradycyjne, sformatowane radio będzie uzupełniane przez usługi
on-demand oraz near-on-demand. Będzie to również przejście od broadcastingu
do narrowcastingu. Ta sama treść będzie dostarczana w zróżnicowanych wersjach
107
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Por. A. Olbrot, Gra na dwa ekrany, „Press” 2012, nr 4, s. 56–58.
Na początku marca doniesiono o wynikach badań naukowców, dzięki którym możliwe stało się
przenoszenie przez pasma radiowe jeszcze większej ilości informacji, niż dotychczas. Badacze
wykorzystali zjawisko, podobne do fizycznego „skręcenia” fal radiowych na kształt korkociągu,
wykorzystując tzw. „orbitalny moment pędu”. Por. K. Urbański, Radio na skręconej fali, „Rzeczpospolita” z 2 marca 2012 r., [online] http://www.rp.pl/artykul/9129,832288-Rewolucja-w-telekomunikacji.html (dostęp 4 marca 2012 r.).
Por. S. Jędrzejewski, Radiofonia publiczna…, dz. cyt., s. 153–155.
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do różnych kanałów i platform i wielokrotnie powtarzana, by obsługiwać równocześnie nawet bardzo zróżnicowane audytoria. Radio przyszłości to również radio
wielu platform i standardów. Będzie dostępne w wielu urządzeniach odbiorczych,
stacjonarnych i przenośnych, które będą w stanie odbierać i przenosić dźwięk,
nadawany w różnych standardach (zarówno przez Internet, jak i rozsiewczo)110.
Siłą radia, migrującego do cyfrowej rzeczywistości jest łatwość dostępu, mobilność,
natychmiastowa dostępność transmisji wydarzeń w czasie rzeczywistym, zdolność
do integracji ze społecznościami lokalnymi, urok osobisty prezenterów, różnorodność programowa. Wielkim wyzwaniem dla radia jest zachowanie tych wszystkich
pozytywów w nowej, cyfrowej rzeczywistości i ubogacenie ich o możliwości, jakie
daje nowe środowisko111.
Współczesne przemiany radia są efektem działania tzw. nowych mediów, Internetu, sieci społecznościowych, technologii mobilnych, telefonów komórkowych
i smartfonów; inaczej mówiąc, są pochodną konwergencji mediów. Główny kierunek konwergencji radia to jego integracja z Internetem i wzrost interaktywności.
Jest to również przejście od radia jako medium masowego nadającego one-to-many z ograniczonym komunikatem zwrotnym (feedback), do radia społecznościowego, a więc jeszcze bardziej podkreślającego jego wspólnototwórczą funkcję. Ważną
rolę odgrywa również możliwość podcastingu. Słuchacz ma ułatwiony dostęp do
swoich ulubionych audycji i może z nich korzystać w czasie innym niż ustalona
pora nadawania. Podważa to jednak kategorię czasowej współobecności nadawcy
i odbiorcy112.
Od strony zawartości i strategii biznesowej radia przewiduje się, że przejście radia do środowiska cyfrowego spowoduje zmianę modelu biznesowego oraz zasadnicze zmiany w kulturze organizacyjnej i produkcyjnej. Wynika to m.in. z ograniczeń
oraz niedogodności produkcji i emisji sygnału radiowego w świecie analogowym.
Obszary działania radia, które mają największą przyszłość w środowisku cyfrowym
to kreowanie oryginalnych projektów, marketing i promocja, które miałyby doprowadzić do przekroczenia swoistej „masy krytycznej” na poziomie platform nadawczych, liczby odbiorników i ich ceny oraz treści i usług, co z kolei byłoby impulsem,
prowadzącym do wysokiego poziomu upowszechnienia radia cyfrowego113.
Współcześnie wyróżnia się trzy systemy dystrybucyjne, które są wykorzystywane przez nadawców radiowych, nadających cyfrowo. Są to radio cyfrowe, Internet
110
111
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Tamże, s. 157–159.
Por. A. Gazi, G. Starkey, S. Jędrzejewski, Introduction: Radio and the Digital Age, w: A. Gazi,
G. Starkey, S. Jędrzejewski, (red.), Radio Content in the Digital Age: The Evolution of a Sound
Medium, Bristol–Chicago 2011.
Por. P. Drzewiecki, Formatowanie stacji radiowych…, art. cyt., s. 275.
Por. S. Jędrzejewski, Radio w świecie cyfrowym, art. cyt., s. 51–52.
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szerokopasmowy i sieci telekomunikacyjne. W ramach tych trzech systemów wyróżnia się dziesięć platform dystrybucji. Dla radia cyfrowego są to; radio naziemne (nadające w systemach DAB, DRM, DMB), radio naziemne płatne (DVB-H, DAB-IP), radio satelitarne powszechnego dostępu i radio satelitarne płatne
(XM Satellite Radio, Sirius). W przypadku Internetu szerokopasmowego mamy do
czynienia z Web radiem, podcastingiem, wymianą plików muzycznych oraz serwisami społecznościowymi. Wreszcie, przy sieciach telekomunikacyjnych mamy telefon przenośny trzeciej generacji (3G) oraz audio i wideo stacjonarne114. Żadna
z tych technologii nie jest dominująca, zaś samo radio cyfrowe obecnie znajduje
się w stanie chaosu. Być może niektóre z ww. standardów nadawania znikną, inne
zaś podlegać będą procesom konwergencji, tworząc kolejną generację standardów
cyfrowych. Prawdopodobnie dopiero po wyłączeniu nadawania analogowego telewizji przyjdzie czas na pełną i systematyczną cyfryzację radia. Jakie są zatem możliwe scenariusze? Prawdopodobnie wiele platform dystrybucyjnych zastąpi jedną,
a żadna z nich nie zdobędzie pozycji dominującej115. Być może też przyszłością
radia są nanoodbiorniki, cieńsze od ludzkiego włosa, umieszczone wewnątrz ludzkiego organizmu? Podobne urządzenie udało się skonstruować już w 2007 r.116,
tak więc i tego scenariusza nie można wykluczyć, aczkolwiek przypomina on nieco
powieści z gatunku science-fiction…

6.2.2. Radio tradycyjne a radio internetowe
Historia radia internetowego sięga początków lat 90. XX stulecia. Pierwsza transmisja miała miejsce w marcu 1992 roku (wydarzenie znane jako MBONE audio
multicast)117. W 1993 roku w Stanach Zjednoczonych powstało pierwsze radio
internetowe. Jego założycielem był Carl Malamud. Radio HK, czyli całodobowe
radio internetowe, emitujące muzykę niezależną powstało w roku 1995, również
w Stanach Zjednoczonych. Od tej chwili można mówić o dużym wzroście liczby
radiostacji nadających online118. Było to także częściowo związane z narodzinami taniej i popularnej technologii MP3 (format stratnej kompresji dźwięku), co
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Por. S. Jędrzejewski, Radiofonia publiczna…, dz. cyt., s. 168.
Por. tenże, Radio w świecie cyfrowym, art. cyt., s. 50. 55. Więcej na ten temat w dalszej części monografii.
Por. Nanoradio tysiące razy mniejsze od średnicy ludzkiego włosa, „Rzeczpospolita” z 18 października 2007 r., [online] http://www.rp.pl/artykul/63379.html (dostęp 30 kwietnia 2012 r.).
Por. W. Kołodziejczyk, P. Stępka, Radio internetowe, Analiza Biura KRRiT nr 14/2005, s. 5,
[online] http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/pliki/publikacje/analiza2005_14.pdf (dostęp
30 maja 2012 r.).
Por. Historia radia w Internecie, [online], http://www.eradiointernetowe.waw.pl/historia-radia-internecie/ (dostęp 21 listopada 2011 r.).
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umożliwiło bardziej efektywne przesyłanie strumieniowe dźwięku w Internecie119.
Nadawcy internetowi mają też swoją branżową organizację IWA (International
Webcasting Association). Działa ona na rzecz rozwoju branży oraz reprezentuje
środowisko wobec instytucji publicznych120.
Zastanawiając się nad funkcjonowaniem radia w Internecie i poza nim, nie
sposób dostrzec zasadniczych różnic. Internet dla radia jest zupełnie nowym środowiskiem funkcjonowania. Zmienia radio na tyle głęboko, że zmiana ta dotyka
jego najważniejszych, fundamentalnych cech. Radio tradycyjne zawsze było raczej
medium towarzyszącym innym czynnościom, wykonywanym w domu. Jest nadawane rozsiewczo przy pomocy fal radiowych z nadajników, na których trzeba było
uzyskać częstotliwość – to z kolei wiązało się z uzyskaniem koncesji, gdyż liczba częstotliwości jest ograniczona możliwościami technicznymi. Z tego wynikają
kolejne cechy, jak ograniczony zasięg geograficzny, wysokie koszty utrzymania,
konieczność nadawania wyłącznie w czasie rzeczywistym, jednokierunkowość i konieczność szerokiej oferty programowej, tak by każdy słuchacz mógł znaleźć coś
dla siebie.
Natomiast radio internetowe nie potrzebuje fal radiowych ani nadajników rozsiewczych – za tym idą niskie koszty, brak konieczności uzyskania koncesji i globalny
zasięg (nawet w przypadku stacji typowo lokalnych). Dzięki Internetowi radio nadawane nawet z najmniejszej miejscowości w Europie może być słuchane choćby nawet
w Australii. Ponadto słuchacz z Australii nie jest skazany na słuchanie swego ulubionego radia z Europy o dziwnych dla niego porach, wynikających z różnicy czasu.
Dzięki podkastom może odsłuchiwać audycje wtedy, gdy zechce. Te audycje mogą być
sprofilowane pod gust jego i garstki innych osób, rozsianych po całej Ziemi. I wreszcie ostatnia rzecz – radio internetowe (przynajmniej dotychczas) było raczej słuchane
w pracy, niż w domu (zwłaszcza przez tych, dla których narzędziem pracy jest komputer, podłączony do Internetu)121. Jak pisze L. Olszański, „popularność internetowych
stacji wśród uwięzionych w boksach biurowych pracowników jest tak duża, że wiele
korporacji blokuje dostęp do Real Audio i MP3. Po wprowadzeniu blokad wielokrotnie okazywało się, że ruch na internetowych łączach firmy spadał o kilkadziesiąt
procent”122. Jednak słuchanie radia przez Internet ma też pewien minus – znacznie
mniejszą mobilność, związaną z koniecznością pozostawania w zasięgu dźwięku do-
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Por. L. Olszański, Dziennikarstwo internetowe, dz. cyt., s. 17.
Por. W. Kołodziejczyk, P. Stępka, Radio internetowe, art. cyt., s. 6.
Por. J.M. Kujawski, Streaming audio…, art. cyt.; A. Adamski, Media w Polsce…, dz. cyt., s. 22–23;
P. Andrusiewicz, Internet na tle mediów tradycyjnych, w: E. Chudziński (red.), Słownik wiedzy o mediach, Warszawa–Bielsko Biała 2007, s. 202.
L. Olszański, Dziennikarstwo internetowe, dz. cyt., s. 18.
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chodzącego z komputerowych głośników, albo przynajmniej pozostawania w zasięgu
Internetu bezprzewodowego (w przypadku bardziej mobilnych urządzeń)123.
Nadawców internetowego radia można podzielić na trzy grupy124. Pierwsza
to nadawcy (konwergentni) radia tradycyjnego – obecnie chyba wszyscy nadawcy
tradycyjnego radia oferują możliwość słuchania swych stacji drogą internetową.
Drugą grupę stanowią nowi publiczni nadawcy wyłącznie radia internetowego (coraz liczniejsi), zaś trzecią – nadawcy społeczni (zwykle nadający w systemie podcastingu). Retransmisję stacji radiowych oferują również duże portale125. Jednak
w wąskim znaczeniu termin „radio internetowe” definiuje się jako transmisję oraz
odbiór plików audio metodą strumieniową (streaming) w czasie rzeczywistym126.
Dla tradycyjnych nadawców radiowych nadawanie w Internecie od strony technicznej jest bardzo nieskomplikowane, do równoległej transmisji dźwięku w Sieci
wystarczy łącze internetowe o dobrej przepustowości i stosunkowo niedrogie oprogramowanie. Dźwięk ma jakość porównywalną z tradycyjnymi odbiornikami (może
nieznacznie gorszą), jest też kilka-kilkanaście sekund opóźniony w stosunku do
tego, który płynie z odbiornika. Jednak dla osoby, która chce słuchać swego ulubionego radia, przebywając daleko od jego nadajników, jest to rozwiązanie idealne127.
W odróżnieniu od tworzenia naziemnego radia cyfrowego, rosnąca popularność radia internetowego jest procesem o charakterze oddolnym. Przechodzenie
na naziemne nadawanie cyfrowe jest bowiem bardzo skomplikowane, kosztowne
i musi być koordynowane przez rządy państw; wymaga też wcześniejszego opracowania długofalowej strategii, konsultacji społecznych etc.128 Natomiast radio
internetowe może uruchomić praktycznie każdy, kto posiada komputer i w miarę
szybkie łącze internetowe; potrzeba do tego zaledwie kilku godzin, by w wirtualny eter popłynął pierwszy strumień radiowego programu. Choć rozgłośnie internetowe mają dość rozdrobniony charakter, z uwagi na swoją niezależność mogą
stanowić pewną konkurencję dla nadawców komercyjnych – albowiem atutem radiostacji internetowych jest ich niezależność. Mogą one nadawać muzykę artystów
spoza mainstreamu i komercyjnych list przebojów. Mogą poruszać zagadnienia niszowe i lansować młodych, zdolnych artystów, którzy na razie nie są jeszcze zwią123
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Por. A. Gazi, G. Starkey, S. Jędrzejewski, Introduction: Radio and…, art. cyt.
Trzeba zauważyć, że nadawcy tradycyjni, którzy uruchamiają równoległą emisję w Internecie sygnału swych stacji naziemnych mają zazwyczaj nieco inne cele niż nadawcy, emitujący swój program tylko w Sieci. O ile tym pierwszym chodzi raczej o poszerzenie rynku, grup słuchaczy i źródeł
dochodów, o tyle ci drudzy stawiają raczej na wypełnianie nisz rynkowych, stworzenie modelu
finansowania opartego na różnych źródłach oraz bliski związek ze słuchaczami. Por. W. Kołodziejczyk, P. Stępka, Radio internetowe, art. cyt., s. 28.
Por. A. Małachowski, Internet jako platforma konkurencji…, art. cyt., s. 138–139.
Por. W. Kołodziejczyk, P. Stępka, Radio internetowe, art. cyt., s. 3.
Por. K. Bernat, Radio w eterze…, art. cyt., s. 110.
Por. W. Kołodziejczyk, P. Stępka, Radio internetowe, art. cyt., s. 2.
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zani z wielkimi koncernami muzycznymi. Jednocześnie mnogość stacji radiowych
i oferowanych przez nich stylów gwarantuje różnorodność i możliwość praktycznie
nieograniczonego wyboru129.
Do podstawowych zalet radia internetowego można zaliczyć także prostotę technologii, dostęp do olbrzymiego (praktycznie cały świat!) rynku nadawców, brak ramówki, nieograniczoną pojemność, interaktywność i personalizację.
Oprócz tego słuchacz ma dostęp do informacji o ulubionym artyście, możliwość
kupienia biletu na koncert i udziału w grupach dyskusyjnych i fanklubach etc.130
Ta interaktywność sprawia, że między nadawcami i odbiorcami wytwarza się specyficzne poczucie wspólnoty. Stacje mają często charakter niszowy, co sprawia, że
słuchacze chętniej identyfikują się z nimi131.
Natomiast kamyczkiem, wrzuconym do internetowo-radiowego ogródka są
uwarunkowania techniczne: rosnąca popularność radia wymusza na nadawcy zakup łącz internetowych o większej przepustowości i serwerów o większej mocy,
tak, by udźwignąć ciężar swego sukcesu. Ponadto natura Internetu nie jest do końca dostosowana do transmisji strumieniowych, raczej do przesyłania statycznych
dokumentów. Jednak i te problemy są pokonywane i radio internetowe stale się
rozwija132. Problem przepustowości można rozwiązać np. przez multicasting, czyli
przesyłanie strumieni danych do lokalnych serwerów, które następnie zaopatrują
indywidualnych użytkowników133. Generalnie jednak znaczące zwiększenie technicznego zasięgu internetowego radia wymaga inwestycji w infrastrukturę, a – co
za tym idzie – oznacza zwiększenie kosztów. Tymczasem w wypadku radia internetowego nie jest tak łatwo zdobyć środki z reklam134. Paradoksalnie bowiem transgraniczność radia nie jest tu atutem, gdyż łatwiej zachęcić i pozyskać reklamodawców z rynku lokalnego. Z drugiej strony, łatwiej pozyskać odbiorcę specyficznego,
nieraz wąsko sprofilowanego. Najczęściej radiostacje internetowe w pozyskiwaniu
środków opierają się na reklamie, a ponadto na handlu elektronicznym, subskrypcji, dobrowolnych składkach, sprzedaży produkowanej treści oraz usługach pay-per-use. Ciekawa wydaje się także możliwość współpracy z muzycznymi sklepami
internetowymi. Istnieje także (przynajmniej teoretycznie) możliwość finansowania
129
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A. Ostrowska, Nowe media – przykład polski, w: M. Bonikowska (red.), Media a wyzwania XXI
wieku, Warszawa 2009, s. 139.
Por. A. Małachowski, Internet jako platforma konkurencji…, art. cyt., s. 139.
Por. W. Kołodziejczyk, P. Stępka, Radio internetowe, art. cyt., s. 2. 4–5.
Por. L. Olszański, Dziennikarstwo internetowe, dz. cyt., s. 18.
Por. M. Kosiarz, A.M. Zarychta, Radio internetowe: historia, działanie, ewolucja, trendy. Kilka uwag
dla niewtajemniczonych, w: M. Jeziński (red.), Nowe media a media tradycyjne. Prasa, reklama,
Internet, Toruń 2009, s. 60.
Na pewno nie ułatwia sprawy trudność z pomiarem słuchalności radia w Internecie. Por. A. Gazi,
G. Starkey, S. Jędrzejewski, Introduction: Radio and…, art. cyt.
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działalności poprzez abonament opłacany przez słuchaczy lub dobrowolne składki
słuchaczy135.
Jednak radio internetowe to nie tylko strumień dźwięku. Radiowe stacje w Internecie prócz dźwięku „oferują także witrynę internetową (a więc obraz), fotografie, krótkie filmy, ale również czaty, fora dyskusyjne, informacje i reklamy przekazywane najczęściej w formie ruchomych obrazów. Ponadto (…) pliki dźwiękowe,
które można uzyskać nieodpłatnie lub odpłatnie w wybranym momencie”136. Poświęćmy zatem nieco więcej miejsca ofercie, jaką składa nam internetowe radio.
Nadawcy radia w Internecie dość szybko zrozumieli, że sam strumień dźwięku
to trochę za mało, by przyciągnąć i utrzymać odbiorcę. Postanowili zatem wejść
na teren wydawców prasy, którzy próbowali odnaleźć się w cyfrowym środowisku,
tworząc aktualizowane na bieżąco portale. Można powiedzieć, że jest to jakaś lekcja konwergencji mediów w praktyce – albowiem portale stacji radiowych szybko
zaczęły konkurować z tymi, które były prowadzone przez wydawców prasy. Radiowcy mieli jednak – przynajmniej w początkowej fazie – pewną przewagę: do
tekstów i zdjęć dołączali relacje dźwiękowe w formie podkastów. W roli kontentu
tekstowego sprawdzają się depesze, pisane dla prezenterów. Źródłem informacji
w większości przypadków jest zespół redakcyjny radia. Problemem są tylko dłuższe, pogłębione teksty publicystyczne. Dodatkowo praca redakcji może być wspierana i na bieżąco oceniana przez słuchaczy/czytelników poprzez wypowiedzi na
forach, czatach, profilach serwisów społecznościowych137. To nadaje radiu wymiar
daleko zaawansowanej interaktywności, nie ograniczającej się tylko do telefonów
lub maili do redakcji (nie mówiąc już o tradycyjnych listach)138.
Ogromnym atutem, jaki daje radiu Internet, jest odejście od konieczności
słuchania audycji radiowych w czasie rzeczywistym. Dzięki tzw. podcastom możliwe jest ich słuchanie w dowolnym czasie. Podcast (podcasting) – to forma rozpowszechniania audycji (zwykle cyklicznych) poprzez pliki dźwiękowe umieszczone na serwerze WWW, umożliwiająca słuchaczowi ich pobieranie na własny
komputer albo bezpośrednio na urządzenie przenośne i odtwarzanie w dowolnym
momencie (swoista alternatywa albo uzupełnienie tradycyjnego radia: słuchasz
kiedy chcesz i czego chcesz). Równie często spotyka się nieformalną (co wcale
nie znaczy: nieprecyzyjną) definicję: „radio na życzenie”. Podcasting wykorzystuje
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Por. W. Kołodziejczyk, P. Stępka, Radio internetowe, art. cyt., s. 24.
J. Skrzypczak, Problem koncesji na nadawanie programu nadawców internetowych, „Studia Medioznawcze” 2006, nr 3(26), s. 128.
Por. L. Olszański, Dziennikarstwo internetowe, dz. cyt., s. 18–19; K. Bernat, Radio w eterze…,
art. cyt., s. 111–117.
Por. B. Schmidt, Interactivity on Radio in the Internet Age: A Case Study from France, w: A. Gazi,
G. Starkey, S. Jędrzejewski, (red.), Radio Content in the Digital Age: The Evolution of a Sound Medium, Bristol–Chicago 2011, brak numerów stron.
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także technologię RSS, dzięki której potencjalny słuchacz jest na bieżąco informowany o publikacji kolejnych audycji (odcinków audycji)139. Audycja może być
nawet automatycznie ściągana do komputera użytkownika, gdy tylko pojawi się
w Internecie. Dzięki zapisaniu w formacie MP3 pliki z podcastami można skopiować do każdego popularnego przenośnego odtwarzacza140. Niekiedy podcast może
być utożsamiany z audio-blogiem141. Można również spotkać rozwiązania pośrednie, które „polegają na tym, że program emituje się powtórnie, tylko z pewnym
opóźnieniem, zapewniając przy tym np. usługę zwaną skip song, [czyli] opuszczenie
(przeskoczenie) określonego utworu muzycznego i wybór preferowanego. Niekiedy podobne technologie są nazywane near-on-demand”142.
Zdaniem niektórych, słowo podcast pochodzi od słów: iPod (odtwarzacz muzyczny firmy Apple) oraz broadcast (transmisja, przekaz, nadawanie). W odróżnieniu od pozostałych transmisji, podcasty są oderwane od ram czasowych, a nawet
przestrzennych. Podcast może przybierać formy np. profesjonalnej audycji radiowej, kolejnych odcinków czytanej powieści czy nawet kursu językowego. Podcasty
są medium komplementarnym wobec mediów głównego nurtu, a specyfika doboru
tematyki podyktowana jest technologią nadawania (gdzie podcasterem może być
każdy) i dystrybucji (liczy się opinia innych)143.
Internet zatem uzupełnia przekaz radiowy. Strona internetowa wzmacnia oddziaływanie radia (dotąd uznawanego za medium ulotne), przydając mu nową cechę
– trwałość, poprzez udostępnienie archiwalnych audycji, które mogą być odsłuchane w dowolnym czasie. Ponadto Internet uzupełnia przekaz radiowy o fotografie
i pliki wideo, które w dotychczasowym przekazie radiowym były niedostępne144.
Podsumowując tę część zagadnienia, można stwierdzić, że większość stacji radiowych w Internecie oferuje wszystkie lub niektóre z poniższych usług: simulcast
(Radio Stream), czyli równoległa transmisja sygnału; dalej: Web Stream, czyli streaming programu wyłącznie przez Internet, Radio-on-Demand, e-Radio (czyli radio
wzbogacone, oferujące jakąś wartość dodaną, np. informację o muzyce, linki, możliwość kupowania muzyki lub innych produktów). Ponadto wymienić należy i-Radio – radio interaktywne, gdzie słuchacz decyduje o treści i kolejności programów
za pośrednictwem różnych interfejsów, dalej wiki-radio (Blog Radio), gdzie użytkownik wytwarza program samodzielnie, tworząc pewnego rodzaju społeczność
139

140
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Por. A. Adamski, Media w Polsce…, dz. cyt., s. 23; A. Zwiefka-Chwałek, Podcast jako medium
glokalne, w: I. Borkowski, A. Woźny (red.), Na peryferiach, Wrocław 2008, s. 43; J.M. Kujawski,
Streaming audia…, art. cyt.; A. Ostrowska, Nowe media…, art. cyt., s. 139,
Por. T. Goban-Klas, Radiomorfoza…, art. cyt., s. 20–21.
Por. A. Małachowski, Internet jako platforma konkurencji…, art. cyt., s. 139.
J. Skrzypczak, Problem koncesji…, art. cyt., s. 129.
Por. A. Zwiefka-Chwałek, Podcast jako medium…, art. cyt., s. 43–44.
Por. K. Bernat, Radio w eterze…, art. cyt., s. 117.
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z innymi. Wreszcie wzmiankowany już podcasting145. Z badań, przeprowadzonych
w 2011 r. w Chorwacji wynika, że nie wszyscy nadawcy w pełni wykorzystują możliwości, jakie Internet ze sobą niesie, traktując strony internetowe jako pewnego
rodzaju „multimedialne nakładki” na audycje dźwiękowe, przeniesione dokładnie
z radia analogowego. Internet zatem – w świetle tych badań – nie do końca musi
wpływać na zmianę struktury samego programu radiowego, poszukiwanie nowych
form audycji i inne nowatorskie działania146.
Według BInAR – Badania Internetowego Audytorium Radia – opublikowanego latem 2010 przez Millward Brown SMG/KRC na zlecenie Komitetu Badań Radiowych, internauci najczęściej słuchają radia internetowego online. Radio online
najczęściej słuchane jest bezpośrednio ze strony WWW oraz w mniejszym stopniu
przy pomocy playera (np. WinAmp, WMP). Prawie 2/3 respondentów słucha stacji
online, która jest dostępna również w eterze. Głównym kryterium wyboru stacji
jest muzyka – przy czym widać, że słuchacze wolą stację raczej z określonym typem
muzyki niż z mieszanką stylów.
Większość respondentów ma styczność z reklamami w trakcie słuchania radia
online, ale nie są skłonni płacić za możliwość słuchania radia bez reklam (taką
gotowość wyraziło zaledwie 14% badanych osób).
Prawie 2/3 respondentów słucha radia online ponad rok. Większość z nich słucha go minimum raz w tygodniu – z reguły w domu, w ciągu dnia i wieczorem.
Prawie 1/3 deklaruje słuchanie radia online w pracy. Zwyczaje konsumpcji radia
online nie różnią się istotnie od konsumpcji radia tradycyjnego, nadającego rozsiewczo. Tylko 11% zadeklarowało pobieranie z Internetu podcastów, zaś 16% –
odsłuchiwanie fragmentów wcześniej wyemitowanej w eterze audycji.
Połowa respondentów deklaruje, że w trakcie słuchania radia online zajmuje
się czynnościami innymi niż siedzenie przy komputerze, jednak najczęściej radio
internetowe towarzyszy pracy z komputerem147. Z kolei badania amerykańskiej
firmy L.E.K. Consulting pokazują, że odsetek słuchaczy internetowego radia jest
znacznie wyższy wśród posiadaczy e-czytników (tabletów, Kindle’a etc.), niż wśród
pozostałych użytkowników Internetu. To świadczyłoby o tym, że krąg potencjalnych słuchaczy internetowego radia będzie się stale poszerzał148.
Na chwilę obecną wśród nadawców radiowych widać budowanie pozycji w Internecie poprzez tworzenie platform, które konsolidują ofertę większej liczby sta145
146
147
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Por. S. Jędrzejewski, Radio w świecie cyfrowym, art. cyt., s. 54–55.
Por. M. Mučalo, A. Frtalić, Radio na Internetu – moda ili potreba, „Medianali” 2011, nr 10, s. 21–47.
Por. Druga edycja Badania Internetowego Audytorium Radia wykonanego przez Millward Brown
SMG/KRC na zlecenie Komitetu Badań Radiowych. Lato 2010, [online] http://www.radiotrack.pl/
index.php/radio-jako-medium.html (dostęp 21 listopada 2011 r.).
Por. L.E.K. Consulting’s Media Survey Shows…, art. cyt.
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cji należących do tej samej grupy kapitałowej. Jest to związane z polityką reklamową, która zakłada tworzenie ofert pakietowych – dzięki nim klient może emitować
swoje materiały w kilku stacjach lub związanych z nimi serwisach. Trzeba też przy
tym zauważyć, że internetowe platformy, które łączą siły poszczególnych rozgłośni, są kreowane jako podmioty w pewnym sensie samodzielne149.
Kolejnym etapem rozwoju internetowego radia będzie odłączenie korzystania
z niego od komputera i stosowanie przenośnych urządzeń bezprzewodowych, które udostępniają przekaz audycji bezpośrednio z Internetu (analogicznie jak przy
internetowej telefonii)150.

6.2.3. Cyfryzacja naziemnych stacji radiowych
Nadawanie cyfrowe sygnału radiowego różni się znacząco od nadawania analogowego nie tylko różnicą w samej jakości sygnału i sposobie zapisu. Różnice te rzutują także na sam sposób odbioru sygnału radiowego. Dla systemu analogowego
przeszkody terenowe były wrogiem – powodowały gorszą jakość odbioru. Sygnał
cyfrowy wykorzystuje sygnały odbite od przeszkód terenowych do korekty jakości
odbioru. Ma on również możliwość wykrywania i korekcji błędów, co pozwala na
całkowite odtworzenie informacji, gdy część z nich zostanie utracona z powodu zakłóceń występujących na łączu radiowym. Stacje radiowe mogą transmitować program na jednej częstotliwości na terenie całego kraju. Ponadto różny jest sposób
odbioru – odbiór stacji cyfrowych możliwy jest przez komputer po zainstalowaniu
odpowiedniej karty rozszerzeń, ale także przy pomocy tzw. inteligentnych zestawów, czyli nowoczesnych radioodbiorników, które po włączeniu są stale „dostrojone” do danej stacji. Umożliwiają także precyzyjny wybór audycji, gdyż nadawca
wraz z programem dostarcza informacje tekstowe. W trakcie słuchowisk mogą być
wyświetlane teksty dialogów, a w czasie reklam – dodatkowe informacje o reklamowanych produktach151.
W cyfrowym nadawaniu sygnału radiowego można wyróżnić kilka standardów
technicznych.
Standard DAB (Digital Audio Broadcasting) oparty jest na europejskim systemie Eureka 147152. Został opracowany w początkach lat 90. XX w., specyfika149
150
151
152

Por. Interaktywnie.com – Media online raport wrzesień 2010, [online] http://interaktywnie.com/public/upload/data/03/54/35432_raport_media_online.pdf, s. 25 (dostęp 21 listopada 2011 r.).
Por. A. Małachowski, Internet jako platforma konkurencji…, art. cyt., s. 139; K. Bernat, Radio w eterze…, art. cyt., s. 116–117.
Por. B. Łódzki, Radio cyfrowe – przyszłość radiofonii XXI wieku, „Studia Medioznawcze” 2006,
nr 3(26), s. 140–142.
Mianem tym określano liczne projekty techniczne, prowadzone w ciągu wielu lat (od 1987 r.)
przez nadawców radiowych, operatorów sieciowych, przemysł elektroniczny i instytuty badawcze.
W 1995 r., w Wiesbaden, podczas Europejskiej Konferencji Administracji Pocztowych i Telekomu-
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cja systemu była gotowa w 1999 r.153 Rozpowszechniany jest w wersji naziemnej
T-DAB oraz satelitarnej DAB-S. Umożliwia przekazywanie 8–10 programów
w blokach o szerokości kanału 1,5 MHz154. Wykorzystuje kodek audio MPEG-2155.
System DAB jest wykorzystywany w 50 krajach świata w formie regularnej emisji i w fazie eksperymentalnej. W systemie tym nadaje obecnie ok. 800 stacji, głównie europejskich156. Jednak upowszechnienie tej technologii jest nieco hamowane
przez swoiste zapętlenie rynkowe: wprowadzenie tej techniki na większą skalę będzie możliwe, gdy pojawi się większa liczba tanich odbiorników cyfrowych, jednak
wymaga to większego zapotrzebowania na nie, które z kolei jest uwarunkowane
większą liczbą nadajników i programów cyfrowych. Wymaga więc to inwestycji, na
które stać tylko największych nadawców157 (choć kryzys ekonomiczny może boleśnie zweryfikować ich możliwości w tym względzie). Ponadto można spotkać się
z zarzutem, że DAB jest produktem zbyt mocno „inżynierskim”, technicznym, a za
mało nastawionym na potrzeby słuchaczy; ponadto jest kosztowny i nie do końca
budzi zaufanie nadawców (którzy również nie za bardzo widzą model biznesowy,
w którym cyfrowe radio mogłoby funkcjonować)158.

153
154

155

156
157
158

nikacyjnych CEPT, uznano Eurekę 147 za obowiązujący w Europie system naziemnej radiofonii
cyfrowej. Por. Digital Broadcasting Today, „World DMB” (brak daty opubl.), [online] http://www.
worlddab.org/introduction_to_digital_broadcasting (dostęp 16 lutego 2012 r.); B. Łódzki, Radio
cyfrowe…, art. cyt., s. 141.
Por. H.J. Kleinsteuber, Radio: A Resilient Medium, w: J. Trappel i in., Media in Europe Today, Bristol-Chicago 2011, s. 71.
Por. S. Jędrzejewski, Radiofonia publiczna…, dz. cyt., s. 168–169. Więcej na temat szczegółów
technicznych zob. DAB – podstawy techniczne, [online] „Kierunki rozwoju radiofonii cyfrowej”
(brak daty opubl.), http://student.agh.edu.pl/~lprasnal/test/index.php/dab-podstawy-techniczne
(dostęp 17 lutego 2012 r.).
MPEG to skrót od angielskiej nazwy Moving Picture Expert Group. Jest to powstała w 1988 r.
grupa robocza, wspólny komitet organizacji normalizacyjnych ISO/IEC, który opracowuje standardy kompresji wideo i audio. Jest to także skrótowe oznaczenie standardów kodowania. Standard MPEG-1 jest powszechnie znany jako MP3 i dotyczy kodowania ruchomych obrazów na
potrzeby Video CD oraz dźwięków. MPEG-2 to system kompresji stratnej wideo i audio używany
na potrzeby telewizji cyfrowej, cyfrowego radia oraz zapisu na nośnikach danych, w szczególności
optycznych jak DVD i Blu-ray. Bardziej efektywny od MPEG-2 jest standard MPEG-4. Jednak
standardów stworzonych przez MPEG jest więcej – oficjalna strona domowa tej grupy mówi o 125!
Por. J. Skrzypczak, Polityka medialna…, dz. cyt., s. 62; The MPEG Home Page, „MPEG” (ostatnia aktualizacja 12 stycznia 2012 r.), [online] http://mpeg.chiariglione.org/ (dostęp 16 kwietnia
2012 r.); P.N. Tudor, MPEG-2 Video Compression, „Electronic & Communication Engineering
Journal” grudzień 1995 r., [online] http://www.bbc.co.uk/rd/pubs/papers/paper_14/paper_14.shtml
(dostęp 16 kwietnia 2012 r.); MPEG-2, „Wikipedia.pl” (aktualizacja 20 grudnia 2011 r.), [online]
http://pl.wikipedia.org/wiki/MPEG-2 (dostęp 16 kwietnia 2012 r.).
Por. S. Jędrzejewski, Radiofonia publiczna…, dz. cyt., s. 168–169.
Por. T. Goban-Klas, Radiomorfoza…, art. cyt., s. 20.
Por. H.J. Kleinsteuber, Radio…, art. cyt., s. 71.
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Nowszym technologicznie niż DAB rozwiązaniem jest standard DAB+. Wykorzystuje on system kodowania i kompresji dźwięku MPEG-4. Podobnie jak
w DAB, jeden blok zajmuje pasmo 1,5 MHz, ale w paśmie tym można zmieścić
dwa razy więcej programów159. Dzięki licznym zaletom DAB+ (m.in. możliwość
nadawania dźwięku w jakości surround), standard ten zyskał przychylność i zainteresowanie wielu krajów, które rozważają jego implementację160, choć pewne stare
problemy, pojawiające się przy formacie DAB, nie zostały do końca rozwiązane161.
DMB-T (Digital Media Broadcasting – Terrestial) jest opracowanym na początku XXI w. w Korei w ramach światowego konsorcjum Digital Radio Mondiale
(DRM) multimedialnym unowocześnieniem systemu T-DAB. Ze względu na możliwość transmisji multimedialnych sygnałów wideo i dźwięku niekiedy określane
jest mianem rich radio. Na tym standardzie oparta jest strategia rozwoju cyfrowych
mediów radiowych m.in. w Korei i Francji. Testowany jest również w Czechach
i Norwegii. DMB cechuje się dużą efektywnością wykorzystania widma radiowego. Pozwala na umieszczenie w jednym bloku 7 programów z bardzo wysoką
jakością (porównywalną do płyty CD), 17 programów z jakością porównywalną
z T-DAB lub 22 programów z jakością FM. Umożliwia też jednoczesne nadawanie
klasycznego sygnału analogowego oraz jednego bliskiego jakości płyty CD, plus
pewnej ilości danych dodatkowych. DMB może obsługiwać multipleksy i nadajniki
T-DAB, po zmianie oprogramowania i częściowo sprzętowej. Obecnie szacuje się,
że dostępnych jest ponad 100 programów DRM162.
System DMB-T niesie jeszcze jedną ciekawą możliwość: może korzystać ze
standardu DVB-T; wówczas odbiór programu radiowego umożliwiają set-top-boksy używane do odbioru cyfrowych programów telewizyjnych. Wadą jest tu jednak
brak możliwości mobilnych (np. odbioru radia w samochodzie)163.
DAB razem z DAB+ i DMB może być umieszczany na jednym multipleksie,
a także wykorzystywany jako nośnik visual radio. W oparciu o te trzy systemy nadawania można budować sieć stacji nadawczych, działających na jednej częstotliwości, co niesie ze sobą wiele korzyści. Umożliwia m.in. precyzyjne dostosowanie
sieci do oczekiwań w skali krajowej, regionalnej i lokalnej, a także zwiększenie
pokrycia sygnałem danego obszaru bez potrzeby korzystania z dodatkowych częstotliwości nadawczych. Ponadto daje możliwość instalacji na danym obszarze
159
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Por. S. Jędrzejewski, Radiofonia publiczna…, dz. cyt., s. 170.
Por. DAB+ The additional audio codec in DAB, (opubl. 2007, aktualizacja 2008), broszura informacyjna, [online] http://www.worlddab.org/public_documents/dab_plus_brochure_200803.pdf
(dostęp 16 kwietnia 2012 r.).
Por. H.J. Kleinsteuber, Radio…, art. cyt., s. 71.
Por. S. Jędrzejewski, Radiofonia publiczna…, dz. cyt., s. 170–171.
Por. J. Skrzypczak, Polityka medialna…, dz. cyt., s. 67.

344

6. Radio i telewizja: w obliczu konwergencji i digitalizacji

hotspotów, odbioru pod ziemią i wielu innych rozwiązań, wymagających wysokiej
jakości dźwięku164.
Warto również zwrócić uwagę na system DRM (Digital Radio Mondiale), który
ma zrewolucjonizować zakresy AM, tj. fale długie, średnie i krótkie, o bardzo dużych zasięgach. Jest on cyfrową alternatywą dla radiofonii z modulacją amplitudy
AM w zakresach poniżej 30 MHz. Umożliwi przezwyciężenie podatności AM na
zakłócenia i zaniki; stworzy także możliwość transmisji tekstu i innych danych. System ten ma być częściowo kompatybilny z T-DAB, co umożliwi w przyszłości budowę wielozakresowych radioodbiorników165. Zainteresowanie systemem DRM
wyrazili niektórzy nadawcy europejscy, m.in. BBC World Service, Deutsche Welle,
Radio Watykańskie, RTL Radio)166.
Bacznie należy przyglądać się także obszarowi radiofonii mobilnej (odbioru za
pomocą telefonu komórkowego 3G, dysponującego falami UKF, DAB lub odbiornikiem DVB-H). Również tu panuje duży chaos, jednak panuje przekonanie, że
z czasem rynek ten będzie się porządkował167.
Oprócz tego nie można pominąć systemu HD-Radio, używanego głównie
w USA, który nie potrzebuje odrębnych częstotliwości, gdyż sygnał pokrywa się
z przekazem analogowym w zakresie FM168.
Mimo technologicznych prób, cyfryzacja naziemnego radia napotyka ciągle na
przeszkody. Wśród podstawowych barier, które uniemożliwiają wejście radia cyfrowego do powszechnego użytku wymienia się m.in. brak zsynchronizowanych
działań podmiotów, tworzących łańcuch marketingowy od przemysłu do polityki,
brak strategii marketingowej, a także brak przekonującego modelu działań biznesowych, które wygenerowałyby przychody adekwatne do koniecznych nakładów
inwestycyjnych. Ponadto wymienia się w tym kontekście wysokie koszty infrastruktury, problemy regulacji prawnych oraz możliwość pojawienia się technologii substytutywnych (co widać choćby po wielości cyfrowych formatów radia)169. Zatem,
mimo iż Unia Europejska rekomenduje całkowite przejście na nadawanie cyfrowe
programów radiowych do roku 2015, dotrzymanie tego terminu we wszystkich krajach Unii wydaje się praktycznie nierealne170.
Trudno również wskazać, choćby w przybliżeniu, możliwy scenariusz rozwoju
cyfryzacji radia. Takich scenariuszy jest kilka. Pierwszy z nich, zwany potocznie
164
165
166
167
168
169
170

Por. S. Jędrzejewski, Radiofonia publiczna…, dz. cyt., s. 169.
Por. tenże, Radio w świecie cyfrowym, art. cyt., s. 52.
Por. H.J. Kleinsteuber, Radio…, art. cyt., s. 71.
Por. S. Jędrzejewski, Radio w świecie cyfrowym, art. cyt., s. 52.
Por. J. Skrzypczak, Polityka medialna…, dz. cyt., s. 68.
Por. S. Jędrzejewski, Radio. Narodziny – ewolucja – perspektywy, w: Z. Bauer, E. Chudziński (red.),
Dziennikarstwo i świat mediów, Kraków 2000, s. 67.
Por. H.J. Kleinsteuber, Radio..., art. cyt., s. 71–72.
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Wieżą Babel zakłada utrzymanie obecnej sytuacji, gdzie na rynku obecne są zarówno nadawanie analogowe, jak i cyfrowe, przy czym jest kilka standardów cyfrowych, z których żaden nie osiąga wyraźniej przewagi. Drugi, nazywany DAB
DReaM (gra słów, będąca nawiązaniem do dwóch formatów radiowych), zakłada
dynamiczny rozwój usług cyfrowych, przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowej struktury rynku. Kolejny wariant określany jest jako Digital Diversity – prognozuje on dominację różnych standardów radia cyfrowego w różnych częściach
świata. Ostatni wariant (chyba najmniej prawdopodobny, przynajmniej w krótkiej
perspektywie czasowej) to Multimedia Market – ujednolicenie światowych standardów radia cyfrowego i marginalizacja nadawców konwencjonalnych171.
Radio było wynalazkiem, który zrewolucjonizował komunikację między ludźmi. Szybko stało się medium powszechnym, niezależnym w odbiorze od umiejętności czytania i pisania odbiorcy. Medium, reagującym o wiele szybciej niż prasa.
Medium, które stało się towarzyszem codziennych czynności. Bariera finansowa
(koszt zakupu odbiornika) dzięki masowej produkcji tanich radioodbiorników
szybko została pokonana. Jednak kurcząca się liczba wolnych częstotliwości była
pewnego rodzaju ograniczeniem dla radia, a ich posiadanie i nadawanie przez radio mogły być przywilejem nielicznych. Pojawienie się w naszym świecie Internetu i technologii cyfrowych wywarło wpływ także na funkcjonowanie radia, które
w środowisku cyfrowym pozbyło się swych wad i jeszcze bardziej rozwinęło swe
zalety, stając się medium tanim, globalnym, przekraczającym granice czasu i przestrzeni.

171

Por. J. Skrzypczak, Polityka medialna…, dz. cyt., s. 68.

Zakończenie

Wypłynąć na cyfrową głębię i nie utonąć

N

ie ulega wątpliwości, że jesteśmy świadkami rekonfiguracji komunikacji społecznej. Składa się na nią cały szereg zjawisk, spośród których na pierwszy
plan wysuwa się digitalizacja, szeroko rozumiana konwergencja mediów, wzrost
znaczenia informacji, dynamiczny rozwój Internetu i wszelkich sieci oraz mediatyzacja. Media stają się intersferą, czyli rzeczywistością, przenikającą wszystkie dziedziny ludzkiego życia. Praca, rozrywka, nauka, życie osobiste – we wszystkich tych
obszarach media są naszym nieodłącznym narzędziem, towarzyszem, przestrzenią
działania. Współczesne technologie wydają się zmierzać w stronę jak najpełniejszej integracji potencjału urządzeń z ludzkim organizmem na poziomie interfejsu
użytkownika, zaś na poziomie funkcjonalnym – wręcz w stronę semiinteligentnego
zachowania maszyn wobec komunikujących się z nimi ludzi.
Dla rozwoju medialnej technologii ważnym momentem było spotkanie komputera z mediami (początki cyfryzacji, czyli zamieniania sygnału analogowego w cyfrowy, zapisywania kształtu świata w ciągu zer i jedynek, co we wnętrznościach
komputera sprowadza się do ciągu impulsów elektrycznych). Transport atomów
został zastąpiony przesyłaniem bitów, ale do przesyłania bitów potrzebna była stosowna infrastruktura. Tu niewątpliwie kamieniem milowym było powstanie Internetu, który w założeniach miał być siecią zdecentralizowaną, opartą na zasadzie
rozproszonej mocy obliczeniowej i redundancji funkcji sieci. Kolejne etapy rozwoju Internetu doprowadziły do uznania go za „supermedium”, które integruje prasę, film, wideo, telewizję, książkę z przemysłem rozrywkowym, hazardem,
telekomunikacją, reklamą i handlem detalicznym. Pojawiły się także pojęcia cyberprzestrzeni i rzeczywistości wirtualnej, a wraz z nimi – dyskusja na temat ich
definiowania, właściwości i cech.
Pojawiły się też zakusy ze strony rządów, by przejąć kontrolę nad kluczową infrastrukturą Internetu – póki co jednak udaje mu się skutecznie przed nimi bronić
(a dokładniej: organizacje zarządzające Internetem w miarę skutecznie opierają
się rządowym naciskom). Udaje się też szczęśliwie rozwiązywać pojawiające się
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problemy natury technicznej, jak choćby kwestię kurczenia się puli wolnych adresów IP – remedium ma być wprowadzenie IPv6, co nastąpiło w czerwcu 2012 r.
Trzeba jednak przyznać, że refleksja nad właściwościami Internetu jako narzędzia komunikowania, miała różne etapy. Początkowo pojawiła się (w sumie chyba
naturalna) tendencja, by traktować go na równi z prasą, radiem i telewizją, nie biorąc pod uwagę jego szczególnych właściwości komunikacyjnych. Pojawiły się nawet
propozycje, by słowo „Internet” pisać z małej litery, gdyż uważano, że stał się on
takim samym medium jak prasa, radio czy telewizja. Może nawet początkowo miał
on cechy tradycyjnych mediów, jednak z czasem ewoluował w stronę środowiska
komunikacyjnego, którego istotą jest sieciowość. Stopniowo pogłębiana refleksja
nakazywała patrzeć na Globalną Sieć jako na nowe środowisko komunikacyjne,
metamedium lub hipermedium – czyli rzeczywistość, która wchłania media i zmienia ich sposób funkcjonowania.
Odpowiedzi na rodzące się pytania o przyszłość „starych” mediów, które pozornie nie miały żadnych szans z potęgą Internetu, okazywały się znacznie mniej
oczywiste, niż się to początkowo wydawało. Lęk i obawa przed potencjalnie negatywnymi skutkami Internetu w odniesieniu do relacji międzyludzkich ustąpiły
miejsca realistycznemu podejściu, które każe widzieć w nim cenne narzędzie ubogacające komunikację, pod warunkiem, że jej nie zdominuje i że komunikacja internetowa nie stanie się jedyną formą kontaktu. Uzależnienie od Internetu, które
swego czasu było wyjątkowo modnym „straszakiem”, okazało się mieć takie same
mechanizmy jak inne uzależnienia (np. od hazardu), co prowadzi do refleksji, że to
nie w Internecie jako takim trzeba szukać problemu, ale raczej w osobowości tych,
którzy szukają w nim zaspokojenia swych niespełnionych, nieuporządkowanych
potrzeb. Proste przeciwstawienie „świat realny – świat wirtualny” zastąpiono obserwacją, że światy te zaczynają się przenikać, spotykać w jakimś „metawersum”.
Przekonanie o całkowitej, niczym nieskręspowanej wolności w Internecie zastąpiły
dyskusje o kształt uregulowań prawnych (dyskusje – dodajmy – toczące się nie
tylko w zaciszu ministerialnych gabinetów, ale także na ulicach miast w dwudziestostopniowym mrozie, jak to miało miejsce w sprawie słynnej umowy ACTA).
Doświadczenie ulotności i nietrwałości internetowych publikacji zaowocowało licznymi inicjatywami, mającymi na celu archiwizację najbardziej wartościowej
części przepastnych zasobów Sieci dla przyszłych pokoleń. Przekonanie o demokratyczności i obiektywności Internetu jako narzędzia komunikacji musiało ustąpić miejsca dyskusjom na temat potęgi internetowych gatekeeperów – wyszukiwarek, zasad ich funkcjonowania, tajemnych algorytmów oraz tego, jak sprawić, by
pokazywały one na pierwszych miejscach te wyniki, na których najbardziej nam zależy. Ponadto, pojawiły się pytania o nowe możliwości Sieci i urządzeń oraz o kierunki, w jakich ewoluuje Sieć. Idee Semantic Web lub Internetu rzeczy (Internet of
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Things) to tylko niektóre przykłady. Z drugiej strony – refleksjom tym towarzyszy
niepokój o zachowanie prywatności, wolności, swobód obywatelskich. Pojawia się
obawa przed rosnącą wiedzą i władzą internetowych gigantów, o potęgę korporacji, o granice etyczne postępu. Podejmowana refleksja etyczno-aksjologiczna
spowodowała krytykę determinizmu technologicznego i ukazała konieczność postawienia barier technice w imię etyki (aczkolwiek ten pogląd nie przez wszystkich
jest akceptowany). Nie da się jednak zaprzeczyć, że Internet jest rzeczywistością
dwubiegunową, że oprócz niewątpliwych korzyści, jakie czerpiemy z jego istnienia,
niesie on ze sobą również wiele zagrożeń i niebezpieczeństw.
Internet to nie tylko technologia – to także jej wpływ na kształt społeczeństw,
relacji międzyludzkich, gospodarki, kultury, komunikacji, ludzkiego życia, zwyczajów, osobowości… Ze swą interaktywnością, powszechnością, multimedialnością,
niewątpliwie dokonuje fundamentalnej zmiany w naszym życiu i funkcjonowaniu
świata. Do opisu komunikacji internetowej przestały wystarczać dotychczas stosowane modele komunikacyjne, anachronizmem jest dziś pojmowanie komunikacji
w modelu transmisyjnym, jako monologu. Nowe media przyniosły nową jakość
komunikacji i nie chodzi tu tylko o aspekt technologiczny, ale także o implikacje społeczne i kulturowe. Jednak choć główną ideą Internetu jest łączenie ludzi,
to – paradoksalnie – może on też dzielić społeczeństwa, budując barierę między
tymi, którzy potrafią skorzystać z jego dobrodziejstw a tymi, którzy nie mają do
nich dostępu lub mają dostęp, ale nie potrafią zeń skorzystać (zjawisko cyfrowego
wykluczenia).
Internet podlega ewolucji. Nie chodzi tu tylko o rozwój techniczny – o pojemności dysków czy przepustowość sieci – ale także o sposób korzystania z niego. Na
naszych oczach dokonało się przejście od Web 1.0 do Web 2.0 – przejście od taksonomii do folksonomii, od dyktatury gatekepeerów do kultury uczestnictwa. Media
społecznościowe, wpływ blogosfery, dziennikarstwo obywatelskie to tylko niektóre
z nowych zjawisk, które przyniosła nam Web 2.0. Coraz częściej i chętniej dotychczasowi odbiorcy wcielają się w rolę nadawców: czy to poprzez wpisy na blogu, czy
to poprzez włączanie się ze swymi relacjami i artykułami w nurt dziennikarstwa
obywatelskiego – co jednak powoduje pytania o status prawny blogów, blogerów
i dziennikarzy obywatelskich oraz ich podległość przepisom prawa prasowego (zarówno jeśli idzie o prawa, jak i obowiązki, jakie prawo nakłada na dziennikarzy).
Coraz silniej do głosu dochodzi pogląd, aby za dziennikarza uznawać każdego, kto
zbiera, selekcjonuje, przetwarza i udostępnia informacje, niezależnie od kanału komunikowania, jakim się posługuje.
Na naszych oczach wczorajsze „nowe media” stają się „starymi nowymi mediami”, zaś rodzą się „nowe nowe media”. Dostęp do nich jest coraz łatwiejszy i coraz
bardziej mobilny, co umożliwia dzielenie się na bieżąco z gronem znajomych lub
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wręcz z całym światem swymi myślami, przekonaniami, doświadczeniami, zdarzeniami, w których uczestniczymy. Rodzi to jednak również niepokój, związany z pytaniami: kto i w jaki sposób może analizować i wykorzystywać te dane? Podjęte
próby analizy semantycznej wpisów na Twitterze i przełożenia ich na prognozę
zachowania giełdy okazały się bardzo udane – pytanie jednak brzmi, czy oprócz
naukowców tymi metodami nie interesują się także wojsko i służby specjalne,
a nawet przestępcy? Czy strumień naszych wpisów na portalu społecznościowym
nie jest wymarzonym materiałem dla kogoś, kto chciałby sporządzić nasz portret
psychologiczny? Warto dbać o swoją prywatność i ochronę danych (zdjęć, adresów
mailowych, numerów użytkownika różnych komunikatorów), by nie stać się ofiarą
różnego rodzaju ataków. Warto również pisać posty w sposób przemyślany, czasem powściągliwy – gdyż brak roztropności może mieć przykre konsekwencje np.
w postaci utraty pracy, reputacji czy też nieotrzymania pracy, o którą się aplikuje.
Internet jest narzędziem komunikacji o niespotykanych wcześniej możliwościach, ale nie zawsze są one wykorzystywane właściwie. Czy jednak problem tkwi
w samych użytkownikach Internetu, czy też głębiej, w jego strukturze? Czy nie
prowadzi on do retrybalizacji? Czy – paradoksalnie – nadmiar możliwości, jakie
daje, nie działa na użytkowników paraliżująco? Czy nie jest tak, że wobec natłoku
idei, obrazów i słów użytkownik Internetu przestaje być twórcą, a wciela się w rolę
aktora, który beznamiętnie powiela wciąż te same slogany i schematy, narzucone
przez mainstream? Czy korzystanie z Internetu nie jest porównywalne ze spacerem po targowisku, gdzie zmysły są nieustannie atakowane bodźcami, mającymi
przyciągnąć uwagę i w efekcie doprowadzić do sprzedaży oferowanego towaru
konsumentowi, który wcale nie miał zamiaru go kupować? Czy nadmierne obcowanie z wirtualnością i charakterystycznym dla niej sposobem porozumiewania się
nie skutkują m.in. brakiem preteoretycznego poglądu na świat, przyzwyczajeniem
do bytowania w kulturze stanów chwilowych oraz tendencją do subiektywizacji
świata? Czy najgłębszy, najbardziej podstawowy message Internetu nie brzmi:
„wewnętrzna sprzeczność, homogenizacja, zacieranie granic, totalny chaos, brak
zasad”?
A może Internet to po prostu komunikacyjno-społeczno-kulturowe ucieleśnienie postmodernizmu? Ową tezę wydaje się potwierdzać obserwacja wszechobecnego ostatnio zjawiska konwergencji. W jej wyniku granice między poszczególnymi mediami stają się płynne, zacierają się, a tradycyjny podział na media wizualne,
audialne i audiowizualne stracił sens. Furorę robi określenie „multimedialny”.
Przy czym należy zauważyć, że procesy konwergencji dotykają już nie tylko
kwestii technicznych, nie tylko powodują ujednolicanie technologicznych standardów, ale idą dalej, przenikając sferę prawa, ekonomii, a nawet życia codziennego.
Świadczy o tym choćby wielość definicji konwergencji i ich podział na trzy grupy:
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definicje ukierunkowane na sieci, na produkty i usługi oraz na branże (konwergencja technologiczna, ekonomiczna i konwergencja zawartości). Konwergencja
w tym ujęciu jest jedną z trzech składowych szerszego i bardziej złożonego procesu, który określany jest mianem mediamorfozy, a dokonuje się pomiędzy potrzebami odbiorców, konsumentów, klientów, stanem konkurencji na rynku mediów,
istniejącą strukturą polityczną a innowacjami społecznymi i technologicznymi.
Oprócz konwergencji współtworzą go współewolucja i współistnienie oraz kompleksowość. Kolejne mediamorfozy (a było ich dotąd, zdaniem T. Gobana-Klasa,
aż dziewięć) są kolejnymi etapami w rozwoju mediów.
Na poziomie techniki zjawisko konwergencji jest związane z digitalizacją,
miniaturyzacją i hybrydyzacją oraz mobilnością. Jawi się jako rezultat rewolucji
cyfrowej wspomaganej szybkim rozwojem innowacyjnych rozwiązań multimedialnych. Media niemal natychmiast implementują nowe technologie. Można mówić
w jakiś sposób o realizacji mitu „czarnej skrzynki” – jednego, mobilnego urządzenia, które zdolne będzie do odtworzenia dowolnej treści medialnej, łącząc to jednocześnie z zastosowaniami komunikacyjnymi (rozmowa, SMS), a nawet umożliwi
dokonywanie płatności (za takie urządzenia można uznać zwłaszcza smartfony).
Jesteśmy świadkami ujednolicania metod dostępu do sieci, procesów, usług i aplikacji (konwergencja rozwiązań). Z kolei w konwergencji sieciowej mówimy o integracji sieci i komunikacji między sieciami, które pierwotnie były przeznaczone do
innych celów, co prowadzi do ich wzajemnego upodabniania się, zarówno w warstwie technologicznej, jak i funkcjonalnej. W efekcie odrębne usługi (telefoniczne,
telewizyjne i inne) ustępują miejsca usługom zintegrowanym z treścią. Zamiast
komunikacji z ograniczoną mobilnością mamy integrację dostępu przewodowego z bezprzewodowym (czyli możliwość dostępu do usług zawsze i wszędzie), zaś
„mobilność” staje się jednym ze słów kluczowych omawianych procesów.
Konwergencja dokonuje się także na poziomie ekonomicznym; tu mamy do
czynienia z konwergencją rynkową i regulacyjną oraz korporacyjną. Rynki telekomunikacyjny, informatyczny, medialny łączą się, a następnie przenikają z rynkiem
rozrywki. Pociąga to za sobą określone regulacje prawne, które muszą ujmować
całą sferę mediów, informatyki i telekomunikacji całościowo, gdyż dotychczasowe rozwiązania, oparte na oddzielnych regulacjach dla różnych rodzajów mediów
oraz dla sfery informatyki i telekomunikacji przestają być adekwatne. Próbą innego niż dotychczas spojrzenia na kwestie prawne jest postulat skupienia się przy
stanowieniu nowych regulacji na aspekcie „zawartości”, niezależnie od środka
(medium) jej przenoszenia.
Z kolei przejawami konwergencji korporacyjnej będą wszelkiego rodzaju fuzje,
procesy koncentracji kapitału, ale również współpraca między przedsiębiorstwami
w prowadzeniu badań na rzecz rozwoju. Inne oblicze konwergencji korporacyjnej
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prezentuje zjawisko hiperkonkurencji, do którego charakterystycznych przejawów
należą m.in. pojawianie się na rynku nowych, znaczących podmiotów, ponadto
doskonalenie technologii już istniejących i oferowanie nowych, poszerzanie oferty
o nowe, atrakcyjne i o wyższej jakości usługi i produkty, wojna cenowa, przełamywanie pozycji monopoli i oligopoli oraz spektakularne sukcesy i porażki (niekiedy wręcz bankructwa). Konwergencja na poziomie korporacji zakłada również
integrację trzech sfer: technologii, biznesu i zarządzania. Można nawet spotkać
się z opinią, że to właśnie ekonomiczno-organizacyjny aspekt konwergencji jest
tym najważniejszym i że główna dynamika konwergencji płynie z ekonomii, a nie
z technologii.
Skutkiem konwergencji na różnych płaszczyznach (technologicznych, ekonomicznych, prawnych) jest przenikanie jej zasad do najgłębszych warstw ludzkiego
życia. Tak jak zacierają się różnice między poszczególnymi rozwiązaniami technologicznymi, dziedzinami prawa, usługami medialnymi, tak również zacierają się
wewnętrzne granice i podziały ludzkiego życia. Konwergują życie, praca i zabawa.
Cała codzienna aktywność ludzi zostaje silnie zmediatyzowana. W mediach konwergencja zawartości prowadzi do tabloidyzacji i zjawiska infotainment, a w dalszej
perspektywie do multiplikacji nadawców i homogenizacji oferty programowej. Kolejne dwa zjawiska, będące wynikiem konwergencji mediów to dezintermediacja
(dostęp każdego źródła informacji i innych treści bezpośrednio i vice versa) oraz
neointermediacja (pojawienie się pośredników, którzy agregują, organizują, porządkują i oferują zawartość). Mieszają się też tradycyjne role nadawcy i odbiorcy, producenta i nabywcy (użytkownika). Na poziomie konsumentów przejawami
konwergencji są m.in. zjawisko prosumpcji, brandjackingu czy produkcji przez użycie (produsage).
Świat „kompresuje się” wskutek procesów globalizacyjnych, społeczeństwa zaś
ewoluują w stronę społeczeństw sieciowych i informacyjnych, gdzie to właśnie informacja i wiedza jawią się jako podstawowy element rozwoju, warunkujący jego
dynamikę. Przy czym chodzi tu już nie tyle o wytwarzanie informacji (tej bowiem
jest aż w nadmiarze), ale o umiejętność jej oceniania, wartościowania, przetwarzania i użytkowania. Społeczeństwo wiedzy jest z kolei partnerem rewolucji informacyjnej i globalizacji gospodarczej. Jednym z fundamentów globalizacji jest
rewolucja informatyczna. Wynika to z faktu, że rozmiar, szybkość i złożoność globalnego systemu wymaga ogromnych mocy przeliczeniowych, jak również możliwości komunikacyjnych.
Konwergencja i globalizacja, ale także cyfryzacja to słowa kluczowe dla opisania i zrozumienia przemian, jakim podlegają współczesne media masowe. Przy
okazji cyfryzacji rodzi się pytanie: czy sprowadzenie dzieł kultury do ciągu impulsów elektromagnetycznych nie niesie ze sobą niebezpieczeństwa, iż przy okazji
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kryzysu energetycznego dostęp do nich stanie się niemożliwy? Rodzi to także podziw dla dalekowzroczności McLuhana, który pisał o elektryczności, jako medium
zmieniającym nasz świat. Prawdopodobnie jednak sam McLuhan nie zdawał sobie
sprawy, jak głęboko ta zmiana, związana z elektryfikacją, sięga.
Owe procesy zmian dotykają zarówno radia, telewizji, jak i prasy. Co do prasy,
to czasem mówi się o jej nadchodzącej śmierci – jest to jednak opinia przedwczesna. Niewątpliwie komputer, tablet czy e-czytnik stają się powoli alternatywnymi
wobec papieru nośnikami treści prasowych, pociągając za sobą także zmianę w samej istocie sposobu prezentacji materiału prasowego. Trzeba przy tym zauważyć
znaczącą różnicę w sposobie czytania i odbiorze tekstu, wydrukowanego na papierze od tego, który wyświetla się na monitorze komputera lub ekranie tabletu.
Może świadczyć o tym choćby fakt, że do wyświetlania tekstu na ekranach używa się innych krojów czcionek niż do druku. Ponadto monitor, w odróżnieniu od
papieru, emituje własne światło. Nieco odmiennym rozwiązaniem jest świecący
światłem odbitym e-papier, używany w e-czytnikach (choć ta technologia ma zastosowanie bardziej do lektury elektronicznych książek – co nie oznacza, że nie
przyglądają się jej również wydawcy prasy). Warto w tym miejscu odnotować również wyniki badań, które wykazują, że fakt, czy tekst jest czytany na papierze, czy
na monitorze, ma znaczący wpływ na jakość zapamiętywania czytanego tekstu.
Ponadto gazeta lub czasopismo w wydaniu tabletowym nie musi już być medium statycznym i niezmiennym – mogą być one ubogacone o multimedia. Również prasa w wydaniu internetowym nie jest tym samym, co prasa papierowa (choć
czasem e-wydania są po prostu wierną kopią wydania papierowego, to jednak ich
odbiór z ekranu jest znacząco inny, jeśli idzie o percepcję). Niektóre tytuły zrezygnowały w ogóle z wydań papierowych lub nawet nigdy ich nie miały, gdyż zostały
założone i pomyślane jako wydawnictwa internetowe. Miejscem prezentowania
i kanałem dystrybucji są również dla prasy portale społecznościowe. Generalnie,
wydawcy prasy patrzą na tablety i e-czytniki z jednej strony z obawą, ale z drugiej
z nadzieją, widząc w nich przyszłościowy kanał dla dystrybucji wytwarzanego przez
nich kontentu.
Co do przyszłości prasy istnieją zasadniczo dwa główne, przeciwstawne sobie
nurty opinii. Jeden zakłada, że wydania elektroniczne całkowicie w przyszłości
zastąpią prasę papierową. Drugi wprawdzie zakłada zmiany na rynku prasy, ale
widzi na nim nadal miejsce dla prasy drukowanej. Czy to jednak możliwe, by rozwój prasy multimedialnej spowodował całkowitą rezygnację z druku na papierze?
Wydaje się, że raczej nikt w to nie wierzy (albo wierzy stosunkowo niewiele osób).
Być może racje ekologiczne będą powodować, że gazeta papierowa stanie się medium elitarnym, ale raczej nie zniknie całkowicie. Obecnie wydania elektroniczne
są postrzegane jako uzupełnienie prasy papierowej. Być może też prasa papierowa
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stanie się bardziej medium opinii, pogłębionych analiz, ciekawej publicystyki, tracąc swój walor informacyjny właśnie na rzecz wydań internetowych.
Tak naprawdę jednak przewidzenie znaczenia prasy drukowanej w świecie za
kilka lat jest niemożliwe, gdyż będzie się na to składać zbyt wiele czynników: warunki rynkowe, konkurencja, konsumenci, rozwój gospodarki i inne. Natomiast
prasa, wydawana czy rozpowszechniana w Internecie stoi przed jeszcze jednym
wyzwaniem: pokonanie psychologicznego progu przeświadczenia, że treści dostępne w Internecie są darmowe. Nakłonienie czytelnika, by płacił za treści online,
a później pielęgnacja owego nawyku niewątpliwie będzie miała pozytywne skutki
dla ekonomicznego bytu wydawnictw prasowych. Brak takiego działania stawia
pod znakiem zapytania rentowność wydawania prasy.
Również radio i telewizja w zdigitalizowanym świecie stanęły przed nowymi
wyzwaniami. Ich wynalezienie zmieniło świat, który wówczas, na przełomie XIX
i XX wieku jeszcze nie do końca zdawał sobie sprawę z dynamiki i ogromu zmian,
które go czekają.
Rozpoczęcie ery radia jako masowej jednokierunkowej łączności bezprzewodowej datowane jest na rok 1922 i pokrywa się z utworzeniem BBC. Od pierwszych udanych prób Marconiego, Popowa i Tesli nie minęło więc zbyt wiele czasu.
Widać zatem znaczące przyspieszenie w adaptowaniu przez dziennikarstwo nowinek technicznych. Dalszy rozwój radiofonii postępował wręcz lawinowo. Radio nie
poddało się zagrożeniu, jakim była telewizja i dzięki technicznemu i programowemu przekształceniu utrzymało swą pozycję jako medium masowego. Jednak niezależnie od tego telewizji udało się zbudować własne imperium: obok imperium
świata dźwięków zaczęło funkcjonować imperium dźwięku i obrazu.
Współcześnie, w dobie konwergencji, imperia te zaczęły się łączyć i przenikać.
Ponadto, zarówno radio i telewizja stanęły wobec możliwości, jakie niesie ze sobą
Internet, który skutecznie usunął ograniczenia terytorialne i czasowe. Do tego
dochodzi modyfikacja sposobów przesyłania sygnału radiowego i telewizyjnego,
będąca wynikiem digitalizacji – zarówno w rozsiewczym nadawaniu naziemnym,
jak i emisji satelitarnej, w sieciach kablowych i w systemach mobilnych. Z jednej
strony daje to wcześniej niespotykane, ogromne możliwości techniczne, z drugiej
jednak rodzi nowe wyzwania. Konwergencja mediów powoduje, że kluczowym słowem staje się content, czyli zawartość.
Jednak ową zawartość konsumuje niecierpliwy, często niemający czasu użytkownik, zawsze czujny i gotów na sięgnięcie po pilota, by w mgnieniu oka z widza/
słuchacza przemienić się w zappera, gdy zobaczy napis „reklama” lub po prostu
oglądany program go znudził. To powoduje niepokój specjalistów od reklamy, którzy muszą szukać dla niej coraz bardziej wymyślnych nośników. To również powoduje konieczność walki o przyciągnięcie i utrzymanie uwagi odbiorcy, co niestety
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często przybiera postać odwoływania się do jego niskich instynktów i zaspokajania
najbardziej podstawowych potrzeb. Cierpi na tym kultura wysoka, programy edukacyjne i ogólny poziom audycji. Nawet informacja, news, choćby najbardziej dramatyczny, staje się jakąś formą rozrywki (infotainment). Szybkość przekazu i różnorodność treści nie zostawiają widzowi/słuchaczowi czasu na rzetelną analizę.
Często przekaz informacyjny odwołuje się do emocji, przy czym jedne emocje są
szybko zastępowane następnymi. Ponadto informacje telewizyjne i radiowe są skąpe i niekompletne, co wynika to z ograniczonego czasu ich trwania. Jednak taka
ich natura wręcz zachęca do wybiórczości. Sprzyja to wszelkiego typu manipulacjom i nierzetelności – zwłaszcza w wypadku telewizji, nad którą silnie ciąży jej
„grzech pierworodny”, jakim było od samego początku ukierunkowanie jej przede
wszystkim na rozrywkę.
W cyfrowym świecie radio i telewizja muszą mierzyć się także z nielinearnością swego przekazu (podcast) i z personalizacją treści programowych, a do tego
otworzyć się na interaktywność i na wykorzystanie szans, jakie niesie ze sobą techniczna możliwość dokonywania mikropłatności za dostęp do wybranych treści.
Przed telewizorem coraz częściej zasiada już nie bierny homo videns, ale aktywny
i wybierający treści, które chce oglądać, homo creator. Dzięki formatyzacji treści,
ma on do dyspozycji coraz więcej wąsko sprofilowanych kanałów telewizyjnych.
Może ponadto korzystać z usług VoD i NVoD oraz z telewizji mobilnej. Nowością
jest telewizja hybrydowa („multimedialny teletext kolejnej generacji”), w której
odbierany z anteny naziemnej program uzupełniany jest przez treści dosyłane za
pomocą Internetu (Internet zresztą nie powiedział jeszcze ostatniego słowa jako
kanał dostępu do transmisji strumieniowej).
Telewizja przeszła zatem długą drogę, od paleotelewizji, przez neotelewizję,
aż do stanu obecnego, który określany bywa jako posttelewizja lub hipertelewizja.
Znajdujemy się zatem „na granicy sytuacji odbiorczej”: oglądanie telewizji jest
coraz częściej definiowane przez logikę miniaturyzacji oraz zasadę wolności przekazu. Jakby tego było mało, odbiorca może stać się nadawcą w całym tego słowa
znaczeniu, dzięki serwisom, umożliwiającym publikację własnych materiałów wideo (najbardziej znanym przykładem jest YouTube). Użytkownik (ang. user) staje
się you-serem; odbiorca (ang. receiver) – sendceiverem, czyli nadawcą i odbiorcą
w jednej osobie.
Jakby na uboczu cyfrowych przemian usytuowało się radio. Nie znaczy to, że
stanęło w miejscu, ale że wchodzi w cyfrowy świat znacznie ciszej i spokojniej niż
telewizja. Świetnie wykorzystuje ono możliwości, jakie daje mu Internet. Niemal
każda stacja radiowa, mająca nadajniki naziemne, transmituje na żywo swój program także w Internecie, przekraczając tym samym ograniczenia geograficzne wynikające ze stosunkowo niewielkiego zasięgu nadajników naziemnych, zwłaszcza
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w najbardziej popularnych częstotliwościach FM. Ponadto obserwujemy przejście
od broadcastingu do narrowcastingu. Do tego dochodzi udostępnianie archiwalnych audycji w formie podkastów oraz rywalizację z wydawcami prasy, jeśli chodzi o prowadzenie informacyjnych portali (dodatkowo ubogacanych materiałami
dźwiękowymi). Jednak w kwestii cyfryzacji nadawania naziemnego przeszkodą jest
wielość standardów cyfrowego radia i wysokie koszty. Radio przyszłości to zatem
prawdopodobnie radio wielu platform i standardów. Będzie dostępne w wielu urządzeniach odbiorczych, stacjonarnych i przenośnych, które będą w stanie odbierać
i przenosić dźwięk, nadawany w różnych standardach (zarówno przez Internet, jak
i rozsiewczo). Stanie się (a może już jest?) medium tanim, globalnym, przekraczającym granice czasu i przestrzeni.
Przeprowadzka mediów ze świata analogowego w świat cyfrowy to tylko wierzchołek góry lodowej zmian, które następują w kształcie społeczeństwa, relacji międzyludzkich, komunikacji, kultury, gospodarki. Autor wyraża nadzieję, że niniejsza
monografia jest w miarę wiernym i dokładnym „zatrzymaniem w kadrze” owych
procesów – tak, jak wyglądały one w pierwszych trzech kwartałach 2012 roku od
narodzenia Chrystusa (w którym kiedyś – jak autor głęboko wierzy – cała ludzkość
odnajdzie szczyt i pełnię wszelkiej komunikacji i dialogu oraz uwieńczenie i sens
swego wielowiekowego rozwoju).
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