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Krzysztof Flasiński 

Mobilny dziennikarz obywatelski – wykorzystanie urządzeń mobilnych w 

kontaktach z czytelnikami 

 

Omawiając pojęcie mediamorfozy Tomasz Goban-Klas zwraca uwagę na znaczenie, 

jakie dla sytuacji komunikacyjnych ma używanie przez znaczną część społeczeństwa 

telefonów komórkowych. Mówi wręcz o eksplozji mediów mobilnych [Goban-Klas 2005: 

155] a badacze proponują termin „nowe nowe media”, w rozwoju których przełomową rolę 

odegrało pojawienie się telefonu komórkowego produkowanego przez firmę Apple [Levinson 

2010: 21] i zaznaczają, że „telefon to faktycznie pierwsze ogólnodostępne medium 

zapewniające teleobecność (…), a zatem przekazywanie informacji na żywo” [Bauer 2010: 

173]. Telefon przeszedł medialną metamorfozę [Gorman, McLean 2010: 268-269] i jest już 

nie tylko urządzeniem służącym do dialogu miedzy dwoma osobami. Sukces jaki odniosły na 

rynku hybrydy łączące w jednym urządzeniu komputer i telefon tę mobilność jeszcze bardziej 

pogłębił. Tak zwane „smartfony” stały się naturalnym narzędziem pracy reporterów 

zastępując aparat fotograficzny, kamerę i stacjonarny komputer z dostępem do Internetu. 

Firmy produkujące sprzęt telefoniczny nie zaopatrują jednak jedynie profesjonalnych 

dziennikarzy. Wraz z rozwojem technologii i spadkiem cen telefonów osoby, które wcześniej 

pisały teksty dla redakcji przy biurkach zyskały narzędzie pozwalające im konkurować z 

pracownikami mediów. We współczesnym mobilnym dziennikarstwie mniej liczy się jakość 

tekstu – zresztą trudna do osiągnięcia dla osoby przygotowującej artykuł w sposób, w jaki 

piszemy krótkie wiadomości tekstowe SMS; nie tak ważna jest nawet jego zawartość 

merytoryczna. Redakcji bardziej zależy na szybkości informacji i na tym, żeby wiadomość w 

ogóle znalazła się w serwisie. W tych warunkach powstało nowe określenie: MoJo. 

Mobilne dziennikarstwo obywatelskie, jako zjawisko, nie narodziło się w Polsce. 

Nazwa jest przekształceniem anglojęzycznego terminu mobile journalist (mobilny 

dziennikarz) zastępowanego często skrótem MoJo. Za początek trendu uznaje się 17 lutego 

2004 roku, kiedy „The New York Times” po raz pierwszy opublikował na pierwszej 

kolumnie drukowanej gazety fotografię wykonaną aparatem wbudowanym w telefon 

komórkowy [Quinn 2009: 7]. W polskich warunkach ideę i częściowo nazwę zaadaptowała 

spółka Media Regionalne, spadkobierca polskiego oddziału norweskiej Orkli, obecnie 

podległa brytyjskiemu Mecomowi. MoJo przekształcił się w MoDO (mobilny dziennikarz 
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obywatelski), a nowym skrótem nazwano aplikację stworzoną na potrzeby osób, które chcą 

zostać reporterami przesyłającymi wiadomości z miejsca zdarzenia – natychmiast, 

bezpośrednio i szybciej niż dziennikarze zawodowi. Francois Nel, Mike Ward i Alan 

Rawlinson dzielą sposoby angażowania się obywateli w publikowanie wiadomości w 

Internecie na cztery kategorie: wzrost interakcji między zawodowym dziennikarzem i 

obywatelem, uzupełniające dziennikarstwo obywatelskie, dziennikarstwo obywatelskie 

powstające przy pomocy dziennikarzy oraz konkurencyjne dziennikarstwo obywatelskie [Nel, 

Rawlinson, Ward 2010: 143-144]. Dalsze rozważania będą dotyczyć czwartego stylu 

komunikacji. Osoba otrzymująca narzędzie umożliwiające bezpośrednią (i tylko taką) formę 

nawiązania kontaktu z redaktorem wykorzysta je jako: najłatwiejsze, najszybsze i najpewniej 

gwarantującego uznanie autorstwa
1
. 

 

Próba teoretycznego zdefiniowania zjawiska 

Historię ludzkiej egzystencji Tomasz Goban-Klas dzieli na sześć okresów: erę znaków 

i sygnałów, erę mowy i języka, pisma, druku i komunikowania masowego, telekomunikacji i 

informatyzacji oraz erę komputera [Goban-Klas 2008 16-17] dodając jednak, że ostatnią, 

obecną fazę należałoby raczej określić jako stadium telekomputera. Ma to wskazywać na 

rozwijającą się sieć internetową, która zmienia sposób korzystania z odizolowanego niegdyś 

urządzenia. Określenie to wydaje się nadzwyczaj trafne także z innego powodu. Komunikacja 

masowa jest rozpatrywana coraz częściej w kontekście mobilności odbiorcy komunikatu. 

Korzystając z telefonów komórkowych, przypominających coraz częściej przenośne 

komputery, nie tylko czytamy prasę, ale możemy stać się również nadawcami komunikatów, 

autorami artykułów. Czytelnik może więc zostać autorem artykułu zawierającego te same 

informacje, w które byłby wyposażony tekst profesjonalnego dziennikarza (między innymi, 

odpowiedzi na sześć klasycznych pytań: kto?, co?, gdzie?, kiedy?, jak?, dlaczego? [Bauer 

2008: 264]) mając jednak przewagą na dwóch polach: po pierwsze, wie że doszło do danego 

wydarzenia i po drugie, może informację na ten temat przesłać do redakcji natychmiast. 

Ta przewaga stawia tradycyjnego odbiorcę w specyficznej roli nadawcy, i to nie tylko 

nadawcy komunikatu zwrotnego, ale osoby inicjującej kontakt. Do pełni sytuacji 

                                                 
1
 Pozostałe trzy formy komunikacji z redakcją są prostsze dla czytelnika, ale stawiają go w sytuacji podrzędnej. 

Współpraca z pracownikiem redakcji nie wymaga mobilności i nie wymusza wykonania samodzielnej pracy 

reporterskiej. Może ograniczać się jedynie do zgłoszenia informacji, co bardziej zbliżone jest do znanej od 

dawna formy „listów do redakcji” niż do mobilnego dziennikarstwa. 
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komunikacyjnej niezbędne jest sprzężenie zwrotne ze strony odbiorcy (w tym wypadku: 

redakcji). Bez niego kontakt – pozornie nawiązany – nie istnieje. 

Klasyczne modele aktu komunikowania Lasswella czy Shannona Weavera ilustrują 

tradycyjną relację mediów masowych i odbiorcy. W środowisku podległym trendowi 

„web2.0”
2
 ważna jest komunikacja zbliżona do sytuacji dialogu, kiedy czytelnik na bieżąco 

komentuje artykuły i przez to wpływa na postawę nadawcy. Pojęcie mobilnego 

dziennikarstwa obywatelskiego zmienia ten model, ponieważ nadawcą o uprzywilejowanym 

statusie jest dotychczasowy czytelnik, a obecnie reporter przebywający na miejscu zdarzenia. 

Wydawca (wcześniej pełniący funkcję nadawcy) nie inicjuje kontaktu. Jeśli nie zrobi tego 

dziennikarz obywatelski będący na miejscu zdarzenia, redaktorzy mogą nawet nie wiedzieć że 

była możliwość otrzymania informacji. 

Ewolucję modelu komunikowania można przedstawić w następujący sposób. 

 

Wykres 1: Tradycyjna komunikacja redakcji z czytelnikiem na podstawie modelu Harolda Lasswella 

 

nadawca (redakcja) > komunikat (artykuł) > kanał (tytuł prasowy) > odbiorca (czytelnik) > efekt 

(poinformowanie) 

Źródło: Formuła H. Lasswella na podstawie opracowania Bogusławy Dobek-Ostrowskiej [Dobek-

Ostrowska 2007: 32] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Przykładem może być, między innymi, system serwisów informacyjnych oferujących funkcje 

społecznościowe, takich jak strony należącego do Mediów Regionalnych projektu „MM Moje Miasto”, w 

którym aktywnie promowane jest oprogramowanie MoDO. 
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Wykres 2: Komunikacja redakcji z czytelnikiem w sytuacji web 2.0 

 

nadawca (redakcja) > komunikat (artykuł) > kanał (Internet) > odbiorca (czytelnik) > efekt 

(poinformowanie) > sprzężenie zwrotne > nadawca (czytelnik) > komunikat (artykuł, komentarz) > kanał 

(Internet) > odbiorca (redakcja i wtórnie: inni czytelnicy) > efekt (poinformowanie) 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Wykres 3: Komunikacja zainicjowana przez mobilnego dziennikarza obywatelskiego 

 

dziennikarz obywatelski > informacja > redakcja > zredagowana informacja > sprzężenie zwrotne > 

dziennikarz obywatelski 

Źródło: Opracowanie własne 
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Wykres 4: Komunikacja zainicjowana przez mobilnego dziennikarza obywatelskiego z udziałem 

audytorium – odbiorcy masowego 

 

> informacja > redakcja > zredagowana informacja > odbiorca masowy > sprzężenie zwrotne > 

redakcja > sprzężenie zwrotne > dziennikarz obywatelski
3
 

Źródło: Opracowanie własne 

 

W trzecim modelu mamy do czynienia z prostą komunikacją czytelnika-nadawcy z 

redakcją-odbiorcą. Czwarty schemat zakłada udział innych odbiorców wiadomości co 

przekłada się na drugie sprzężenie zwrotne. Reakcję czytelników – masowego audytorium 

komunikatu – redakcja może przekazać dziennikarzowi obywatelskiemu. 

 

 

 

                                                 
3
 Analizując relacje między dziennikarzem obywatelskim a redakcją i czytelnikami nie należy zakładać, że będą 

się oni ograniczać do jednego kanału przekazywania wiadomości. Przy tak daleko posuniętej konwergencji 

mediów nie można przewidzieć w jaki sposób, przy użyciu jakiego urządzenia mobilnego dziennikarz 

skontaktuje się z redakcją i przy użyciu jakiego medium redakcja opublikuje jego informację. 
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Główne cechy sytuacji komunikacyjnej między dziennikarzem obywatelskim a 

redakcją 

Samo przekazanie informacji, zaistnienie kontaktu, jest kluczową cechą koncepcji 

MoDO. Główną zaletą otrzymanej przez redakcją wiadomości jest to, że gdyby nie 

dziennikarz mobilny, serwis nie wiedziałby o opisywanym wydarzeniu. Nadrzędność tej 

funkcji potwierdza fakt, że jakość artykułów publikowanych jako MoDO często odbiega od 

wyobrażenia, jakie przeciętny czytelnik ma na temat materiału dziennikarskiego. Jednak fakt 

poinformowania opinii publicznej o zdarzeniu pełni tu funkcję nadrzędną w stosunku do 

wymogów stawianych artykułom reporterów przygotowujących swoje tekstu przy biurkach. 

Dziennikarstwo – nawet w ramach MoDO – powinno polegać na przygotowaniu materiału 

kompletnego, spełniającego warunki publikacji. Często dochodzi do sytuacji, kiedy internauta 

przesyła jedynie fotografię opatrzoną jednozdaniową informację o wydarzeniu. W tej sytuacji, 

po wstępnym opracowaniu przez redakcję, również jest ona publikowana jako MoDO. Takie 

ekskluzywne newsy są najcenniejsze, choć oczywiście redakcje nie odrzucają informacji, 

które dotyczą wydarzeń dramatycznych, interesujących, mimo że powszechnie znanych. Tak 

w grudniu 2004 roku podczas tragicznego tsunami na Oceanie Indyjskim postąpiła stacja 

BBC. „BBC otrzymała tysiące listów przesłanych pocztą elektroniczną zawierających 

opowieści naocznych świadków, fotografie oraz filmy wideo nagrane przy pomocy telefonów 

komórkowych. Materiały audiowizualne zostały użyte do zilustrowania informacji a e-maile 

odczytane w BBC News 24” [Allan, Thorsen 2010: 28]. 

Drugą ważną cechą MoDO jest szybkość reakcji dziennikarza obywatelskiego i czas 

jaki potrzebny jest na dostarczenie informacji do redakcji. Mobilność urządzeń przenośnych 

zwalnia dziennikarza z obowiązku dojazdu do redakcji lub domu i przygotowania materiału 

przy komputerze stacjonarnym. Dzięki temu wiadomość dociera szybciej do redakcji – i dalej, 

do czytelników. 

Szybkość przekazywania informacji jest wartością samą w sobie, ale tworzy również 

dwie cechy wtórne, które mają istotne znaczenie dla rozwoju dziennikarstwa mobilnego. 

Możliwość szybkiego wysłania wiadomości z miejsca zdarzenia sprawia, że w ogóle ta 

wiadomość trafi do odbiorcy. Dziennikarze obywatelscy nie są profesjonalistami, nie są 

zatrudnieni w redakcjach i nie można wymagać od nich wywiązywania się z obowiązków 

pracowniczych. Redaktor nie może być pewny, że otrzyma artykuł przygotowany przez 

takiego reportera, a z każdą chwilą mijającą od wydarzenia szanse na to, że MoJo usiądzie 
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przy komputerze i napisze relację, przygotuje fotografie i prześle redaktorowi maleją. 

Możliwość szybkiego przesłania informacji sprawia więc, że w ogóle zostanie ona wysłana. 

Drugą wartością związaną z kategorią szybkości przesłania informacji jest satysfakcja 

z natychmiastowego opublikowania jej w sieci i możliwości przeczytania jej przez autora oraz 

inne osoby. Już publikacja jest dla wielu niezawodowych reporterów, szczególnie tych 

związanych na stałe z jednym serwisem, wystarczającą nagrodą
4
. Aby ten system się 

sprawdził, potrzebna jest oczywiście szybka reakcja ze strony redaktora zajmującego się 

serwisem on-line. W serwisach dzienników Mediów Regionalnych internauci nie mogą sami, 

bez kontroli redakcji, publikować treści; na stronach należących do projektu MM Moje 

Miasto publikację artykułów informacyjnych muszą zatwierdzić profesjonalni redaktorzy, 

użytkownicy mogą natomiast publikować bez ograniczeń blogi. 

 

Zastosowania praktyczne 

Redakcje rozwijające się i szukające nowych możliwości pozyskania odbiorców oraz 

wydajniejszych modeli biznesowych od dawna uznają, że jedynie przenoszenie danych z 

tradycyjnego medium do Internetu jest niewystarczające, oczywiste i wręcz banalne. Również 

trend określany jako „web 2.0” opierający się na docenieniu roli internautów i tworzonych 

przez nich społeczności oraz zerwaniu podziału na twórców i odbiorców [Frankowski, Juneja 

2009: 10] przestał być dla redaktorów nowością. Mobilni czytelnicy postawili wydawców w 

zupełnie nowej sytuacji. Dziennikarze już nie tylko dostarczają informacje, wsłuchują się w 

komentarze płynące od odbiorców i ustępują łamów – zarówno elektronicznych jak i 

tradycyjnych, papierowych – ale dodatkowo muszą dostosować się do istnienia nowego typu 

czytelników, którzy szukają atrakcyjnych, użytecznych i aktualnych treści nie przed 

stacjonarnym komputerem, ale również poza domem, w sklepie, klubie, w komunikacji 

miejskiej. Przyzwyczajeni już do wyręczania dziennikarzy czytelnicy chcą także być 

reporterami używając swojego telefonu komórkowego, nie tylko komputera. Na rozwój tej 

sytuacji komunikacyjnej wpłynęły dwa podstawowe elementy: wyposażenie telefonów w 

aparaty fotograficzne i kamery, dzięki którym można przygotować materiał wideo w jakości 

pozwalającej na publikację na stronie internetowej oraz większa dostępność mobilnego 

                                                 
4
 Badania ankietowe przeprowadzone przez autora we wrześniu i październiku 2010 roku wśród osób 

publikujących w serwisie internetowym MM Moje Miasto Szczecin wskazują, że połowa użytkowników 

publikujących swoje informacje na łamach portalu sporadycznie (dwudziestu czterech z czterdziestu ośmiu 

pytanych) nie spodziewa się gratyfikacji finansowej. Wśród autorów publikujących wiadomości regularnie 

takiej samej odpowiedzi udzieliło czterech na pięciu zapytanych. 
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Internetu (zarówno w abonamencie opłacanym przez użytkownika telefonu komórkowego, 

jak i dzięki bezprzewodowym sieciom, z którymi łączenie możliwe jest przy użyciu 

technologii wi-fi). Mobilność odbiorcy przejmującego funkcje nadawcy otworzyła nowe 

możliwości przed dziennikarstwem obywatelskim. 

Próbą wykorzystania tego trendu jest przygotowanie przez Media Regionalne
5
 

aplikacji Mobilny Dziennikarz Obywatelski przeznaczonej do instalowania w telefonach 

komórkowych. Aplikacja MoDO w założeniu ma ułatwić kontakt między użytkownikiem a 

redakcją portalu regionalnego lub lokalnego podczas przekazywania informacji o wydarzeniu, 

którego świadkiem jest posiadacz telefonu z zainstalowanym odpowiednim 

oprogramowaniem. 

Wdrażaniu akcji MoDO towarzyszy silna promocja. We wszystkich portalach, których 

wydawcą są Media Regionalne wprowadzono osobny serwis poświęcony mobilnym 

dziennikarzom obywatelskim
6
. Wszystkie serwisy zawierają te same informacje podzielone 

na sekcje: „Jak używać MoDO? Zobacz nasze porady”, „FAQ - Najczęściej zadawane 

pytania”, „Skąd i jak pobrać aplikację”, „Regulamin MoDO” oraz – różne dla każdego 

regionu – „Artykuły MoDO”. Na stronie głównej serwisu redakcja informuje dla jakich 

modeli telefonów przeznaczona jest aplikacja, ile kosztuje jej pobranie oraz kto z 

użytkowników korzysta z oprogramowania. Umieszczono także prosty symulator 

prezentujący jak działa aplikacja. 

Redakcja przygotowała dla użytkowników poradnik „Jak używać MoDO? Zobacz 

nasze porady”. Zawartym tu tekstom towarzyszy wyraźna przewaga funkcji mobilizacyjnej 

nad funkcją edukacyjną [Dobek-Ostrowska, 2007: 68-69]. Treści silnie nacechowane 

                                                 
5
 Media Regionalne należą do struktur koncernu Mecom, który 1 października 2006 roku przejął spółkę od 

norweskiej Orkli. Media Regionalne są m.in. wydawcą dzienników regionalnych („Gazeta Pomorska”, 

„Kurier Poranny”, „Gazeta Współczesna”, „Echo Dnia”, „Głos Dziennik Pomorza”, „Dziennik Wschodni”, 

„Nowiny”, „Gazeta Lubuska”, „Nowa Trybuna Opolska”), tygodnika regionalnego („Tygodnik Ostrołęcki”), 

bezpłatnych tygodników w formacie Teraz („Teraz Toruń”, „Teraz Białystok”, „Teraz Radom”, „Teraz 

Kielce”, „Teraz Koszalin”, „Teraz Słupsk”, „Teraz Rzeszów”, „Teraz Gorzów”, „Teraz Opole”), bezpłatnych 

tygodników w formacie MM Moje Miasto („MM Moje Miasto Szczecin”, „MM Moje Miasto Lublin”, „MM 

Moje Miasto Zielona Góra”) oraz serwisów internetowych częściowo połączonych z projektem MM Moje 

Miasto (MM Białystok, MM Bielsk Podlaski, MM Bydgoszcz, MM Dwumiasto (Słupsk i Ustka), MM 

Dębica, MM Ełk, MM Grajewo, MM Grudziądz, MM Gorzów, MM Inowrocław, MM Kędzierzyn Koźle, 

MM Kielce, MM Koszalin, MM Kraków, MM Lubartów, MM Lublin, MM Łódź, MM Nowa Sól, MM 

Opole, MM Poznań, MM Puławy, MM Rzeszów, MM Silesia, MM Stargard, MM Suwałki, MM Szczecin, 

MM Toruń, MM Trójmiasto, MM Warszawa, MM Wrocław, MM Włocławek, MM Zielona Góra) 
6
 Na przykład http://www.mmszczecin.pl/modo, http://www.mmsilesia.pl/modo, 

http://www.pomorska.pl/apps/pbcs.dll/section?Category=alarm01, 

http://www.nowiny24.pl/apps/pbcs.dll/section?Category=alarm01 
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perswazyjnie zawierają sformułowania mające zachęcić internautów do natychmiastowego 

zainstalowania i używania aplikacji: 

 

Zawsze, gdy uznasz, że o wydarzeniu lub sytuacji, której jesteś świadkiem 

powinni dowiedzieć się inni - robisz zdjęcie, piszesz kilka zdań na temat tego, co widzisz i 

wysyłasz do nas artykuł. Po chwili wrzucimy go na nasz portal. Będziesz najszybszy! A 

najlepsze wieści z MoDO z pewnością nagrodzimy. 

 

W czym sprawdzi się MoDO? W wielu sprawach. Widzisz pożar, wypadek 

drogowy lub korek na drodze - zrób zdjęcie, napisz tekst i ślij! A może chcesz zrobić na 

żywo relację z trybun na stadionie, koncertu lub festiwalu? Pokaż jak się bawisz! 

 

Co napisać? Wbrew pozorom nie trzeba się rozpisywać. Najważniejsze są 

informacje. Jeśli chcesz poinformować o wypadku, pożarze lub innym nagłym zdarzeniu 

napisz, co, gdzie, o której godzinie się stało. Czy są uciążliwe utrudnienia dla innych 

mieszkańców? 

 

Co wysyłać przez MoDO? Możesz oczywiście wysłać zdjęcia - jedno, lub więcej. 

Aplikacja umożliwia dodanie kilku zdjęć do jednego artykułu. 

 

Możesz posyłać do nas wideo w jakości adekwatnej do możliwości Twojego 

telefonu. Nagrałeś rozmowę na dyktafon w telefonie? Świetnie, również możesz ją do nas 

wysłać. Możesz także wysłać zwykłe artykuły tekstowe
7
. 

 

Informacje, jak korzystać z aplikacji jest ważnym elementem, który jest niezbędny dla 

odpowiedniej promocji oprogramowania. Są one zawarte w sekcji „FAQ - Najczęściej 

zadawane pytania”. Oto kilka przykładów odpowiedzi na wątpliwości internautów: 

 

Czy przesyłanie informacji jest bezpłatne? 

Nie. Przesłanie informacji jest płatne zgodnie z cennikiem operatora (pakietowa 

transmisja danych). Osoby, które mają uruchomioną usługę mobilnego dostępu do internetu 

w swoim abonamencie, nie ponoszą dodatkowych kosztów za wysłanie informacji. 

 

Czy mój numer telefonu może być wykorzystany w innych celach? 

Nie, numer telefonu nie jest wykorzystywany w innych celach. Wydawnictwo 

Media Regionalne Sp. z o.o. nie archiwizuje numerów telefonów. 

                                                 
7
 http://www.mmszczecin.pl/236994/2010/11/8/jak-uzywac-modo-zobacz-nasze-porady 31 marca 2011 r. 
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Czy redakcja wykorzysta każdy wysłany przeze mnie materiał? 

Każdy przesłany materiał jest weryfikowany przez redakcję przed publikacją. To 

czy zdjęcie zostanie wykorzystane zależy m.in. od jego jakości i tematyki. 

 

Czy informacje przesłane przez MoDO od razu pojawiają się w portalu? 

Nie. Informacje przesłane przy użyciu aplikacji MoDO są publikowane po 

zatwierdzeniu przez redakcję. 

 

Czy MoDO ma ograniczenia wielkości wysyłanych plików? 

Zależy. Z naszych doświadczeń wynika, że najbardziej optymalne jest wysyłanie 

trzech (maksymalnie pięciu) zdjęć w jednej wiadomości. Możecie oczywiście wysyłać 

więcej, ale wtedy wasz materiał będzie się ładował znacznie dłużej. Mogą się także pojawić 

problemy z przesyłaniem dużych plików wideo. Odradzamy wysyłanie filmów trwających 

np. 20 minut. Z naszego doświadczenia wynika, że optymalna długość filmu do wysyłki 

przez MoDO to około 2,5 minuty (warto wziąć pod uwagę wielkość pliku w MB - tutaj nie 

ma dokładnej odpowiedzi, wiele zależy od konkretnego modelu telefonu, szybkości łącza, 

itp.). W przypadku MoDO na platformę Java i starszych telefonów także trzeba wziąć pod 

uwagę możliwe problemy w przypadku wysyłania zbyt dużych plików. 

 

Nasza rada! 

MoDO to aplikacja, która wciąż się rozwija. Zgodnie z sugestiami naszych 

użytkowników staramy się udoskonalać program, tak, aby spełniał jak największe 

oczekiwania. Testujcie MoDO, informujcie nas o problemach. W ten sposób pomożecie 

nam tworzyć lepszy produkt. 

 

Czy MoDO mogę wysłać plik na inny telefon? 

Nie. Platforma MoDO służy do przesyłania materiałów wyłącznie dla redakcji 

portali Mediów Regionalnych Sp. z o.o. 

 

Czy można wysłać MoDO do innej redakcji? 

Tak. W zakładce ustawień można wybrać miasto, do którego chce się przesłać 

materiał
8
. 

 

Aby aplikacja spełniała swoje zadanie, musi ona być używana przez znaczącą liczbę 

użytkowników którzy będę generowali jak największą liczbę materiałów ukazujących się w 

serwisie. Nie jest możliwe podanie konkretnej liczby internautów, którzy przekazali materiały 

                                                 
8
 http://www.mmszczecin.pl/236997/2010/10/8/regulamin-modo 31 marca 2011 r. 
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za pomocą aplikacji MoDO, ponieważ nie można określić, czy rzeczywistym autorem 

materiału nie jest zawodowy dziennikarz
9
, czy dany użytkownik nie jest jedynie wirtualnym 

bytem stworzonym przez redakcję lub czy jeden internauta nie założył kilku lub kilkunastu 

kont. Wreszcie, zdarza się, że redakcja publikuje wiadomości przesłane przez mobilnych 

dziennikarzy obywatelskich przy użyciu własnego profilu. Jest natomiast możliwe 

zsumowanie wiadomości, które sama redakcja uznaje za związane z MoDO i które zostały 

umieszczone w serwisach w kategorii „Artykuły: MoDO”. 

 

Wykres 5: Liczba materiałów, które ukazały się w kategorii „Artykuły: MoDO” w pierwszym kwartale 

2011 roku w poszczególnych serwisach należących do projektu „MM Moje Miasto” 

 

Stan na 31 marca 2011 r. Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z stron: 

http://www.mmbydgoszcz.pl/modonews, http://www.mmkrakow.pl/modonews, 

http://www.mmlublin.pl/modonews, http://www.mmlodz.pl/modonews, http://www.mmpoznan.pl/modonews, 

http://www.mmsilesia.pl/modonews, http://www.mmszczecin.pl/, http://www.mmtrojmiasto.pl/modonews, 

http://www.mmwarszawa.pl/modonews, http://www.mmwroclaw.pl/modonews 

 

 

 

                                                 
9
 Niektóre materiały – szczególnie fotografie – sprawiają wrażenie przygotowanych przez zawodowego 

fotoreportera prasowego używającego profesjonalnego sprzętu. 
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Tabela 1: Liczba materiałów, które ukazały się w kategorii „Artykuły: MoDO” w pierwszym kwartale 

2011 roku w poszczególnych serwisach należących do projektu „MM Moje Miasto” 

L.p. nazwa serwisu liczba informacji 

1.  MM Bydgoszcz 36 

2.  MM Lublin 34 

3.  MM Warszawa 26 

4.  MM Szczecin 22 

5.  MM Wrocław 9 

6.  MM Poznań 9 

7.  MM Łódź 8 

8.  MM Kraków 7 

9.  MM Silesia 6 

10.  MM Trójmiasto 3 

Stan na 31 marca 2011 r. Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z stron: 

http://www.mmbydgoszcz.pl/modonews, http://www.mmkrakow.pl/modonews, 

http://www.mmlublin.pl/modonews, http://www.mmlodz.pl/modonews, http://www.mmpoznan.pl/modonews, 

http://www.mmsilesia.pl/modonews, http://www.mmszczecin.pl/, http://www.mmtrojmiasto.pl/modonews, 

http://www.mmwarszawa.pl/modonews, http://www.mmwroclaw.pl/modonews 

 

Na podstawie wykresu można zauważyć, że serwisy dzielą się pod względem 

korzystania z aktywność internautów korzystających z omawianego oprogramowania na dwie 

grupy. Na stronach należących do pierwszej grupy (MM Bydgoszcz, MM Lublin, MM 

Warszawa, MM Szczecin) średnia liczba materiałów opublikowanych w kategorii MoDO w 

pierwszym kwartale 2011 roku wynosi 29,5. Dla drugiej grupy (MM Wrocław, MM Poznań, 

MM Łódź, MM Kraków, MM Silesia, MM Trójmiasto) wskaźnik ten wynosi 7. Dla 

wszystkich serwisów średnia liczba artykułów zakwalifikowanych przez redakcję jako MoDO 

to 16. Tak duże rozbieżności sugerują, że przyczyną niższych wyników części redakcji, może 

nie być mniejsza aktywność dziennikarzy obywatelskich, ale – na przykład – niezaliczanie 

przez redaktorów z działów on-line artykułów do odpowiedniej kategorii. Potwierdza to 

kolejna tabela, podsumowująca aktywność serwisów MoDO pod względem daty ostatnio 

zamieszczonego artykułu. 
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Tabela 2: Kolejność serwisów należących do projektu MM Moje Miasto, pod względem daty 

opublikowania ostatniego materiału w kategorii „Artykuły: MoDO” w pierwszym kwartale 2011 roku 

L.p. nazwa serwisu data publikacji ostatniej informacji 

1.  MM Szczecin 31.03.2011 

2.  MM Wrocław 30.03.2011 

3.  MM Kraków 28.03.2011 

4.  MM Lublin 27.03.2011 

5.  MM Warszawa 26.03.2011 

6.  MM Łódź 26.03.2011 

7.  MM Bydgoszcz 24.03.2011 

8.  MM Silesia 18.03.2011 

9.  MM Poznań 18.03.2011 

10.  MM Trójmiasto 22.02.2011 

Stan na 31 marca 2011 r. Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z stron: 

http://www.mmbydgoszcz.pl/modonews, http://www.mmkrakow.pl/modonews, 

http://www.mmlublin.pl/modonews, http://www.mmlodz.pl/modonews, http://www.mmpoznan.pl/modonews, 

http://www.mmsilesia.pl/modonews, http://www.mmszczecin.pl/, http://www.mmtrojmiasto.pl/modonews, 

http://www.mmwarszawa.pl/modonews, http://www.mmwroclaw.pl/modonews 

 

Z tabeli wynika, że nie ma wyraźnej korelacji między oboma wskaźnikami. Oznacza 

to, że aktywność użytkowników aplikacji MoDO nie jest zależna od regionu. Dane wskazują 

jednak na różny poziom zaangażowania redakcji w promowanie dziennikarstwa mobilnego. 

 

Cechy aplikacji służącej mobilnym dziennikarzom obywatelskim 

1. Łatwość obsługi 

Wprowadzenie choćby niewielkich komplikacji do aplikacji obsługującej telefony 

komórkowe może skończyć się klęską całego projektu. Eksperci podkreślają, że „piękno 

koncepcji MoJo polega na prostocie. Reporterzy są już zaznajomieni z telefonami 

komórkowymi. Przy minimalnym szkoleniu mogą nagrywać obrazy i dźwięki i przesyłać 

treść do redaktora, który może umieścić aktualności na stronie internetowej gazety w ciągu 

kilku minut” [Quinn 2009: 66-67]. 

Przekazywanie informacji przy pomocy telefonu komórkowego jest łatwiejsze niż 

tradycyjny proces przesyłania widomości redakcji, ponieważ wyeliminowane zostaje 

pośrednie ogniwo – komputer stacjonarny. Wykonanie fotografii, dopisanie tekstu 

przypominającego krótką wiadomość tekstową SMS oraz przesłanie całości przy pomocy 
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telefonu komórkowego jest o wiele prostsze i szybsze. Aplikacja MoDO Mediów 

Regionalnych jest stosunkowo łatwa w obsłudze, a instrukcja działania podawana na stronach 

internetowych wszystkich redakcji koncernu jest przejrzysta i pomocna. 

2. Koszty 

Ponoszenie dodatkowych kosztów przez dziennikarza obywatelskiego, który nie 

otrzymuje wynagrodzenia powinno być ograniczone do minimum. Odpowiedni program do 

przesyłu informacji musi być darmowy, gdyż czytelnik ponosi koszty, które w przypadku 

zawodowego reportera pokrywa redakcja, a oprócz tego musi zapłacić za przesył danych do 

redakcji. W tej sytuacji wydaje się oczywiste, że aplikacja służąca do kontaktu na linii 

dziennikarz obywatelski – redakcja musi być możliwa do bezpłatnego pobrania. W przypadku 

MoDO czytelnik musi wysłać krótką wiadomość tekstową, której koszt 1,23 zł nie jest 

wysoki, jednak można przypuszczać, że sama konieczność opłaty odstrasza wielu 

dziennikarzy obywatelskich. 

3. Dostępność 

Aplikacja przeznaczona dla mobilnych dziennikarzy obywatelskich powinna być 

dostępna dla jak największej liczby użytkowników. Niezbędne jest uwzględnienie wszystkich 

platform sprzętowych i systemów operacyjnych oraz dostosowanie oprogramowania tak, aby 

każdy chętny mógł z niego korzystać niezależnie od posiadanego modelu telefonu 

komórkowego. W przypadku aplikacji MoDO Mediów Regionalnych postulat ten nie jest w 

pełni zrealizowany. Początkowo, w sierpniu 2008 roku, w serwisach koncernu pojawiła się 

informacja o wprowadzeniu oprogramowania MoDO jedynie dla telefonów posiadających 

system Symbian. Oznaczało to, że mogą korzystać z niej jedynie właściciele egzemplarzy 

kilkudziesięciu modeli aparatów firmy Nokia, pięciu modeli firmy Samsung oraz dwóch 

firmy LG
10

. Wymogi silnej promocji – połączone z ograniczeniem liczby użytkowników 

przez dedykowanie oprogramowania dla tylko jednej platformy – sprawiły, że określenie 

MoDO coraz częściej dotyczyło nie materiałów dziennikarskich przesłanych za pomocą tej 

aplikacji, ale – artykułów i zdjęć pochodzących od dziennikarzy obywatelskich w ogóle. W 

listopadzie 2010 roku Media Regionalne przygotowały aplikację również dla innych platform. 

 

Do tej pory MoDO było dostępne tylko na telefony z systemem operacyjnym 

Symbian. Aplikacja znakomicie sprawdziła się w szybkich relacjach z miejsc, gdzie działo 

                                                 
10

 http://www.mmsilesia.pl/241262/2008/8/11/uruchamiamy-modo-na-komorki 31 marca 2011 r. 
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się coś nagłego, nieoczekiwanego czy ważnego. Dzięki wykorzystaniu aparatu 

wbudowanego w telefon komórkowy użytkownik wysyłał do redakcji zdjęcia i tekst, które 

chwilę potem ukazywały się w artykułach na portalach Mediów Regionalnych. Od teraz 

MoDO działa też na innych modelach telefonów. Aplikacja jest już dostępna dla 

użytkowników takich telefonów jak iPhone, BlackBerry, czy aparatów z systemem 

Windows Mobile. Dodatkowo powstała także wersja MoDO na platformę Java, a to 

oznacza, że aplikację można również zainstalować na starszych modelach telefonów 

wyposażonych w aparat fotograficzny
11

. 

 

Warto zauważyć jednak, że wciąż brakuje wersji programu przygotowanej dla 

dynamicznie rozwijającego się systemu operacyjnego – dla platformy Android
12

. 

4. Wartości dodatkowe 

Aplikacja, dzięki której redakcja otrzymuje informacje od internautów jest dla 

wydawcy niezwykle pożyteczna również z powodu wzmacniania marki oraz budowania 

lojalności użytkownika wobec serwisu. W takiej sytuacji wydaje się wskazane uruchamianie 

mechanizmów społecznościowych wokół aplikacji, nie tylko w samym serwisie 

internetowym. Wydawca aplikacji MoDO nie prowadzi takich akcji, skupiając się na 

budowaniu społeczności w serwisach, do których trafiają informacje od mobilnych 

dziennikarzy, szczególnie – skupionych wokół projektu „MM Moje Miasto”. Niewątpliwą 

wartością jest również pozyskiwanie dzięki oprogramowaniu treści, które mogą zostać 

opublikowane nie tylko w Internecie, ale również w papierowych wydaniach 

przygotowywanych przez redakcje do których trafiają artykuły i zdjęcia od mobilnych 

reporterów. Aplikacja MoDO nie ogranicza wielkości przesyłanych plików, dzięki czemu 

zdjęcia mogą spełniać techniczne warunki druku, a nie tylko publikacji w Sieci. Jest to zaleta 

nie tylko dla wydawcy, ale również dla Internautów, gdyż wciąż publikacja w „starym 

medium” jest postrzegana jak bardziej prestiżowa a tradycyjna prezentacja w prasie może być 
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 http://www.mediaregionalne.pl/aplikacja-modo-od-teraz-dostepna-na-najpopularniejszych-telefonach/ 

Lead01,52,475,2/ 31 marca 2011 r. 
12

 W lutym 2011 roku serwis internetowy zajmujący się porównywaniem cen w sklepach elektronicznych 

Skąpiec.pl opublikował raport dotyczący zachowań klientów planujących kupić telefon komórkowy w 2010 

roku. Wynika z niego, że największym zainteresowaniem cieszą się aparaty z systemem Android (32,83 proc. 

użytkowników serwisu chciałoby mieć aparat działający w oparciu o ten system operacyjny), Windows 

Mobile (29,7 proc) oraz Symbian (25 proc. użytkowników Skąpiec.pl). Jednocześnie warto pamiętać, że na 

polskim rynku mobilnych rozwiązań internetowych wciąż dominują użytkownicy łączący się z Siecią przy 

pomocy telefonów komórkowych firm Nokia i Apple, których producenci promują własne, konkurencyjne 

dla Androida, systemy operacyjne. Obie firmy wyprodukowały łącznie 66,91 proc. urządzeń mobilnych 

używanych przez internautów łączących się z obszaru Polski z polskimi witrynami (źródło: 

http://ranking.pl/pl/rankings/mobile-devices-producers.html. Ranking jest tworzony na podstawie 

uśrednionego dla witryn udziału procentowego odsłon stron uwzględnionych w badaniu gemiusTraffic). 
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bardziej skuteczna niż jej internetowy odpowiednik [McQuail 2007: 520]. Warto dodać, że w 

przypadku relacji z wyjątkowo dramatycznych wydarzeń odbiegająca od ideału jakość 

przekazu fotograficznego i wideo może być zaletą. Omawiając reakcję mediów na zamachy 

terrorystyczne w Londynie w 2005 roku Stuart Allan podkreśla, że „nagrania wideo zostały 

przez niektórych uznane za jeszcze bardziej frapujące, ponieważ były niewyraźne, ziarniste i 

rozchwiane, ukazując zdarzenia tak, jak rzeczywiście się odbywały” [Allan 2008: 161]. 

5. Prawa autorskie do treści 

Regulamin MoDO stwierdza, że oprogramowanie zostało stworzone przez FancyFon i 

jest udostępniane użytkownikowi portalu www.mmszczecin.pl
13

 w celu przesyłania do 

redakcji portalu artykułów, zdjęć, filmów lub dźwięków, które następnie będą opublikowane 

w serwisie
14

. Warto zaznaczyć, że w tekście regulaminu, w punkcie 3, wyraźnie zaznaczono, 

że użytkownik „przesyłając materiał przy wykorzystaniu aplikacji MoDO lub maila 

redakcja@mmszczecin.pl udziela tym samym nieodpłatnej, nieograniczoną terytorialnie i 

czasowo licencji na publikację wiadomości, zdjęć, filmów, dźwięków w portalach 

internetowych oraz dziennikach należących grupy Media Regionalne (nie wyłączając „Nowej 

Trybuny Opolskiej” i portali należących do Pro Media sp. z o.o.)”
15

. Oznacza to, że treści 

przekazywane przez czytelnika z Lublina mogą się znaleźć w serwisie toruńskim lub – co 

może być o wiele bardziej szokujące dla związanego z serwisem internauty – w 

konkurencyjnym portalu podającym informacje z tego samego miasta (np. materiał wysłany 

do redakcji www.mmszczecin.pl, „MM Moje Miasto Szczecin” zostanie opublikowany w 

portalu www.gs24.pl, „Głos Dziennik Pomorza Szczecin”). Zgodnie z punktem 5. 

regulaminu, użytkownik oświadcza, że ma pełne prawo do dysponowania nim oraz 

przysługują mu do niego autorskie prawa majątkowe; wyraża zgodę na wykonywanie praw 

zależnych; posiada zgodę osób widniejących na fotografiach i materiałach wideo na 

rozpowszechnianie ich wizerunku. 

 

Obszary rozwoju 

Poważnym niebezpieczeństwem dla serwisu dziennikarstwa obywatelskiego jest 

publikowanie nadsyłanych treści pozbawionych jakichkolwiek wartości informacyjnych oraz 

nieatrakcyjnych czytelniczo. Nie wszyscy internauci czują potrzebę zostania reporterami. 

                                                 
13

 W regulaminach zamieszczonych w poszczególnych serwisach nazwa portalu jest zmieniana. 
14

 http://www.mmszczecin.pl/236997/2010/10/8/regulamin-modo 31 marca 2011 r. 
15

 Ibid. 
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Chris O’Brien oraz Juan Senor dzielą odbiorców mediów na pasywnych konsumentów, 

komentatorów, użytkowników sieci oraz twórców, którzy będą aktywnie kreować treści – 

zdjęcia, filmy, wpisy na blogach [O’Brien, Senor 2009: 12]. Aplikacja pozwalająca na 

przesyłania treści bezpośrednio dla redakcji powstała z myślą o ostatniej grupie, choć w 

zależności od sytuacji każdy odbiorca mediów może stać się MoJo. Zasadniczo jednak, 

zawartość materiałów od dziennikarzy – także obywatelskich – powinna spełniać podstawowe 

kryteria informacji. Treści będące realizacją artystycznych wizji, potwierdzeniem 

powszechnie znanych faktów i banalnych prawd lub jedynie zapisem codziennego dnia 

internauty przejmują inne serwisy nurtu MoBlo, czyli mobilnego blogowania
16

.  

Zdobywanie nowych aktywnych użytkowników tworzących content jest jednym z 

ważniejszych zadań redakcji promującej ideę mobilnego dziennikarstwa obywatelskiego. 

Szacuje się, że zaledwie 0,16 proc. użytkowników oglądających filmy w serwisie 

YouTube.com zamieszcza tam własne pliki wideo, 0,2 proc. dodaje zdjęcia w serwisie 

Flickr.com, 4,5 proc. czytelników Wikipedii dodaje własne artykuły [Ostrowska 2009: 120]. 

Nawet jeśli te dane zdążyły się już zdezaktualizować i są mocno zaniżone, i tak pozostaje 

jeszcze ogromna część rynku do zagospodarowania przez strony bazujące na twórczości 

aktywnych użytkowników. 

Analizując zawartość serwisów internetowych można zauważyć, że określenie MoDO 

stosowane jest przez redaktorów już nie tylko w stosunku do treści pochodzących od 

dziennikarzy obywatelskich, ale nawet do materiałów przygotowanych przez pracowników 

redakcji. Wskazuje na to profesjonalizm zamieszczanych tekstów, bardzo dobra – niemożliwa 

do uzyskania przy pomocy aparatów fotograficznych wbudowanych w większości telefonów 

komórkowych – jakość zdjęć (zarówno w sferze możliwości sprzętowych, jak i umiejętności 

fotografa), podpis autora tekstu oraz fotografii (zdarza się, że zdjęcia a materiałach 

oznaczonych jako MoDO podpisane są nazwiskiem fotoreportera zatrudnionego w redakcji 

lub opublikowane są w profilu pracownika redakcji). 

Do zwiększenia aktywności reporterów nurtu MoJo, lecz do mniejszej popularności 

aplikacji MoDO, może przyczynić się również rozwój rynku coraz bardziej zaawansowanych 

technologicznie, dzięki którym można bez problemów przeglądać strony internetowe i 

korzystać z ich funkcjonalności w podobny sposób jak w przypadku niewielkiego komputera 
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 O „niepoważnym podejściu” autorów do moblogów wspomina Krzysztof Olechowski [Olechowski 2009: 

207]. 



K. Flasiński, Mobilny dziennikarz obywatelski – wykorzystanie urządzeń mobilnych w kontaktach z 
czytelnikami, w: Nowe media. Między dziennikarstwem obywatelskim a polityką, M. Jeziński, A. Seklecka, Ł. 
Wojtkowski (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014, s. 69-88. [Preprint] 

 

 

18 

 

przenośnego. Taka funkcja telefonu sprawia, że użytkownik może dodać tekst i zdjęcie na 

stronę serwisu należącego do projektu „MM Moje Miasto” bezpośrednio z poziomu 

przeglądarki, podobnie jak wtedy, gdy korzysta ze zwykłego komputera. Ze względów 

technicznych jest to bardziej uciążliwe, ale jednak możliwe, a biorąc pod uwagę postępujące  

upodabnianie się telefonów komórkowych do komputerów i pojawianie się nowych, 

wygodniejszych urządzeń mobilnych można stwierdzić, że coraz więcej użytkowników 

będzie wybierało tę opcję. 

Poważną wadą dziennikarstwa mobilnego jest jakość przesyłanych materiałów: 

tekstów i fotografii. Należy przyjąć, że w dużej mierze krótkie i wymagające gruntownej 

redakcji teksty oraz stosunkowo słabej jakości zdjęcia (szczególnie dotyczy to fotografii 

wykonywanych w nocy) są ceną jaką wydawca płaci za informacje i szybkość jej uzyskania. 

W tej sytuacji jednak konieczne jest utrzymywanie silnego działu serwisu on-line, który byłby 

w stanie zająć się profesjonalnie wiadomościami dostarczanymi przez MoDO. Pod kontrolą 

redaktorów informacje przesyłane przez internautów będą sprawdzane i poddawane selekcji. 

Pozwoli to na uniknięcie łamania prawa w materiałach – zarówno w tekstach jak i w 

przypadku fotografii – oraz zapobiegnie degradacji dziennikarstwa internetowego, co z kolei 

pomoże redakcji utrzymać markę profesjonalnie przygotowywanego źródła informacji. Dział 

serwisu on-line nie tylko będzie dbał o merytoryczną wartość publikowanych informacji, ale 

również o językową stronę tekstów. Jest to w przypadku publikacji pochodzących od 

internautów wyjątkowo istotne, ponieważ wielu użytkowników przyzwyczajonych do 

specyficznej komunikacji językowej w Sieci
17

 może posługiwać się tym językiem również w 

swoich próbach dziennikarskich. Bez takich działań sprawdzą się wizje Andrew Keena, który 

ostrzega, że „zwykły komputer i łącze internetowe nie wystarczą, aby przekształcić się w 

poważnego dziennikarza, podobnie jak dostęp do kuchni nie uczyni z nas profesjonalnego 

kucharza” [Keen 2007: 61]. 

Należy również podkreślić, że dziennikarstwo mobilne nie stanie się popularne na 

szeroką skalę tak długo, jak długo użytkownicy urządzeń przenośnych nie będą mogli 

korzystać ze stosunkowo tańszego niż dzisiaj, bardziej dostępnego i szybszego Internetu. 

 

 

                                                 
17

 Temat specyficznych zachowań użytkowników Internetu pisali między innymi Jan Grzenia [Grzenia 2007], 

Marcin Zabawa [Zabawa 2009: 60-78] oraz Magdalena Trysińska [Trysińska 2008: 61-80]. 
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Prognozy 

Warto już teraz zwrócić uwagę na trendy pojawiające się w Stanach Zjednoczonych i 

w Europie Zachodniej. W Polsce odczuwalna jest popularność tabletów, szczególnie iPada 

produkowanego przez Apple
18

. Przeciwnicy nazywają tablety przerośniętymi telefonami 

komórkowymi, jednak jeśli użytkownicy będą chcieli z nich korzystać, redakcje będą musiały 

dostosować się do nich i przygotować aplikacje, które pomogą również dziennikarzom 

obywatelskim. 

Interesującym trendem jest próba wykorzystania możliwości geolokalizacyjnych 

telefonów komórkowych. Dzięki temu systemowi redakcja nie musi czekać, aż czytelnik 

zaloguje się do serwisu, ale wiedząc gdzie się znajduje dostarczyć mu dokładnie takich 

informacji, jakich potrzebuje i jakie chce odnaleźć [Reader where are thou? 2011: 42-45]. 

Przykładem jest serwis Foursquare, który umożliwia zaznaczenie swojej pozycji na mapie i 

sprawdzenie, jakie miejsca w okolicy polecają inni użytkownicy serwisu. Zbliżony model 

działania wykorzystuje polski serwis Gastronauci, w którym można się podzielić z innymi 

internautami opinią na temat restauracji. Z geolokalizacji korzystają również strony oferujące 

„zakup dnia”
19

.  

Znajomość i odpowiednie wykorzystanie tych trendów jest szczególnie ważne z 

punktu widzenia potrzeb budowania wokół marki silnej społeczności, jednak te rozwijające 

się modus operandi stwarzają możliwości stworzenia atrakcyjnego modelu biznesowego 

pozwalającego nie tylko udostępnić łamy mobilnym użytkownikom, ale również zdobyć 

środki na utrzymanie redakcji. 
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