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ażda kolejna Konferencja poświecona Logistyce Mediów obejmuje w coraz większym zakresie tematykę techniczną i ekonomiczną. Tegoroczna III Konferencja,
poświęcona jest zarządzaniu i technologii mediów, nowym mediom i cyberbezpieczeństwu w odniesieniu do Mediów Regionalnych.
Czteroletnia praktyka w kształceniu na unikalnym kierunku Logistyka Mediów i pierwsze
doświadczenia zawodowe absolwentów tego kierunku potwierdzają zgodność ich umiejętności z gwałtownymi zmianami w sektorze mediów. Kompetencje, w które wyposażamy
naszych absolwentów znalazły się wśród dziesięciu najbardziej poszukiwanych w przy-

szłości zawodów.
Stało się jasne, że dynamika zmian w tym sektorze i jego innowacyjny charakter, obejmujący przekształcenia technologiczne, organizacyjne i nowe procesy marketingowe, implikuje
konieczność sformułowania problemów badawczych w dziedzinie Logistyki Mediów oraz
stworzenia zaplecza badawczego dla nowych środków masowego przekazu.
Do problemów badawczych Logistyki Mediów należą m.in.: poszukiwanie skutecznych
narzędzi i strategii pozyskiwania nowych źródeł informacji dziennikarskich i biznesowych
oraz ich wykorzystanie w komunikacji i edukacji medialnej, tworzenie i eksploatacja metod
analizy Big Data i Open Data, badanie procesów marketingowych w sieci, badanie i tworzenie nowych strategii zarządzania treścią dla nowych mediów i dziennikarstwa oraz badanie
i tworzenie modeli biznesowych, a także monetyzacji dla nowych mediów.
Logistyka Mediów nie może uniknąć roli konsultanta dla przedsiębiorstw mediowych.
W związku z tym stoją przed nią zadania. Są to m.in.:
– wspieranie doradcze małych nadawców;
– stymulowanie transferu technologii;
– kreowanie efektywnego zastosowania technologii informacyjnych w mediach i edukacji;
– wspieranie optymalnego wykorzystania sieciowych zasobów informacyjnych w prowadzeniu biznesu;
– wspomaganie inwestowania w realizację statutowych działań mediów oraz w edukację medialną.
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Celem konferencji jest prezentacja najnowszych rezultatów badań dotyczących szeroko
pojętej logistyki i administrowania mediami. Szczególną uwagą wystąpienia prelegentów
obejmą:
• analiza Big Data i rozwiązania w chmurze dla przedsiębiorstw poligraficznych,
• crowdsourcing w mediach elektronicznych - analiza zjawiska,
• cyberbezpieczeństwo,
• efektywny model biznesowy agencji prasowych,
• experience API - personalizacja przekazu e-learning a działania samorządów terytorialnych,
• koszt instytucjonalny dzienników regionalnych w oparciu o wybrane tytuły Grupy
Polska Press,
• nowe media - monetyzacja materiałów wideo,
• oficjalny serwis internetowy samorządu gminnego - diagnoza funkcjonalności wybranych elementów. Próba typologizacji serwisów,
• paywalle czy wydania cyfrowe? Dopasowanie modelu sprzedaży cyfrowych treści
wydawców prasy periodycznej do specyfiki tytułu,
• zarządzanie informacją osobistą,
• znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu w rozwoju przedsiębiorstwa.

W konferencji uczestniczą zaproszeni naukowcy, praktycy oraz przedstawiciele mediów
regionalnych. W tym roku Konferencja organizowana jest po raz pierwszy przez nowopowstały
21 wydział Uniwersytetu Warszawskiego – Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii. Patronatem swoim Konferencję objęli: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Telewizja
Polska SA, Polskie Radio SA i Polska Agencja Prasowa SA. Patronat medialny sprawuje
miesięcznik Ekonomika i Organizacja w Przemyśle – wydawnictwo Instytutu Ekonomiki
i Organizacji w Przemyśle – „ORGMASZ”, miesięcznik „Świat Druku” i portal „Wirtualny
Wydawca”. Od trzech lat konferencje wspiera Heidelberg Polska Sp. z o.o. i Reprograf SA.

Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Gogołek
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PROGRAM
2016-10-20

Aula Kolumnowa
9.00–9.30
9.30–10.00

Rejestracja uczestników, kawa, herbata
Powitanie uczestników i prelegentów konferencji — prof. dr hab. inż. Włodzimierz Gogołek
Otwarcie konferencji i wystąpienie dziekana Wydziału Dziennikarstwa i Bibliologii
10.00-11.15 I sesja plenarna nt. Zarządzanie, technologia, bezpieczeństwo
(prowadzenie dr inż. Wiesław Cetera)
Krzysztof Kowalik, dr, Katedra Technologii Informacyjnych Mediów
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW
	Oficjalny serwis internetowy samorządu gminnego – diagnoza funkcjonalności wybranych
elementów. Próba typologizacji serwisów
Marcin Chlewicki, lic. Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW
Mouse tracking jako narzędzie do oceny stron internetowych
Włodzimierz Gogołek, prof. dr hab. inż., Katedra Technologii Informacyjnych Mediów
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW
Cyberbezpieczeństwo w mediach
Katarzyna Abramowicz, radca prawny, serwis specprawnik.pl
	SPECFILE – prosty i skuteczny sposób zabezpieczania treści i korespondencji
przez dziennikarzy i samorządy
Grzegorz Gmiterek, dr, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW
Zarządzanie informacją osobistą w kontekście wykorzystania oprogramowania
do organizacji danych bibliograficznych
Aneta Siejka
	Praktyki dostosowań przekazów medialnych do oczekiwań odbiorców
na przykładzie ramówek telewizyjnych
11.15–11.30 Przerwa na kawę
11.30–13.00 II sesja plenarna nt. Zarządzanie mediami
(prowadzenie prof. dr hab. inż. Włodzimierz Gogołek)
Małgorzata Starzyńska, mgr, Katolicka Agencja Informacyjna
	Media społecznościowe – zagrożenie czy szansa dla mediów tradycyjnych.
Media społecznościowe a portale internetowe – razem czy osobno
Marian Zalewski, dr
	Rozwój mediów regionalnych w kontekście wyzwań oraz barier technologicznych
i organizacyjnych – wybrane zagadnienia
Izabela Bogdanowicz, dr, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW
	Czynniki istotne dla przepływu informacji w relacjach urzędników samorządowych
z mediami lokalnymi
13.00–13.15 Przerwa na kawę
13.15–15.15 Warsztaty cz. I. (patrz program str. 12)
15.30–17.00 Rejs po Wiśle, obiad na pokładzie
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2016-10-21
8.30–10.00

Panel I. Monetyzacja i modele biznesowe
(prowadzenie dr Agata Opolska-Bielańska)
Tomasz Gruszka, Polska Agencja Prasowa SA
Efektywny model biznesowy agencji prasowych
Dariusz Jaruga, mgr inż., Katedra Technologii Informacyjnych Mediów
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW
Nowe media – monetyzacja materiałów wideo
Anna Jupowicz-Ginalska, dr, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW
	Koszt instytucjonalny dzienników regionalnych na podstawie wybranych tytułów
Grupy Polska Press.
Piotr Kubiszewski, mgr
	Paywalle czy wydania cyfrowe? Dopasowanie modelu sprzedaży cyfrowych treści
wydawców prasy periodycznej do specyfiki tytułu
Mateusz Borończyk, lic. Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW
Crowdfunding, czyli zrób to sam
Marcin Kowalczyk, dr, Katedra Ekonomii i Administrowania Instytucjami Publicznymi
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Crowdsourcing w mediach elektronicznych – analiza zjawiska
10.00–10.15 Przerwa na kawę
10.15–11.45 Panel II. Media, informacje, pieniądze i odpowiedzialność
(prowadzenie dr Krzysztof Kowalik)
Agata Opolska-Bielańska, dr, Katedra Technologii Informacyjnych Mediów
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW
Znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu w rozwoju przedsiębiorstwa
Włodzimierz Gogołek, prof. dr hab. Katedra Technologii Informacyjnych Mediów
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW
Z badań nad Rafinacją Big Data
Wiesław Cetera, dr, J. Grzegorek, dr Katedra Technologii Informacyjnych Mediów
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW
Między kasą a widownią
Tomasz Pawlicki, mgr inż., Heidelberg Polska Sp. z o.o.
Analiza Big Data i rozwiązania w chmurze dla przedsiębiorstw poligraficznych
Bartłomiej Włodarczyk, dr, Katedra Bibliografii i Dokumentacji,
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Uniwersytet Warszawski
Semantyczne wyszukiwanie informacji: w stronę baz wiedzy
Aleksander Żołnierski, dr, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Wykorzystanie analizy BigData do badania zachowań przedsiębiorstw
11.45–12.00 Przerwa na kawę
12.00–14.00 Warsztaty cz. II. (patrz program str. 13)
14.00–14.30 Obiad
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WARSZTATY
Część I

• Wprowadzenie do web usability (heurystyki J. Nielsena)

Web usability, czyli użyteczność stron internetowych, pozwala na ocenę działania serwisu internetowego

pod względem funkcjonalności z uwzględnieniem podstawowych zasad. Autorem jednego ze sposobów
oceny jest Jacob Nielsen, który opracował tzw. heurystyki, czyli reguły, które powinny być stosowane,
aby korzystanie z serwisu było zadowalające dla internauty.

• User Experience, User Centered Design

Najważniejszy jest użytkownik, więc zanim zaczniesz projektować serwis poznaj internautę, zbadaj

i zapytaj oraz przeprowadź ankietę, czego potrzebuje. UX oraz UCD wymaga, aby w procesie tworzenia

aplikacji wykorzystać doświadczenie oraz wiedzę użytkownika. Serwisy mają swoją specyfikę i należy
je dostosowywać do grupy docelowej.

• Architektura informacji (tworzenie makiety serwisu)

Każdy serwis, aplikacja internetowa powinna być tak zaprojektowana, aby dostęp do poszukiwanej in-

formacji (tekstu, formularza, grafiki, multimediów itp.) był najlepszą (najszybszą, logiczną, komfortową
itp.) ścieżką postępowania wynikającą z potrzeb, jakie ma zaspokajać. Zaprojektuj makietę serwisu,
stwórz strukturę informacji.

• Testowanie użytkownika serwisu – Persony

Serwis internetowy powinien być dostosowany do grupy docelowej, aby uwzględniać różne sposoby

korzystania z niego. Związane jest to ze stworzeniem archetypów użytkowników (ze względu na wiek,

wykształcenie, niepełnosprawność itp.) oraz poznaniem ich sposobu eksploracji aplikacji przez zlecenie
wykonania konkretnych zadań. Do rejestracji działania persony można wykorzystać okulograf (eyetrac-

ker), czyli urządzenie śledzące ruchy gałek ocznych oraz nagrywające postępy w wykonywaniu zadania.
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Część II

• Laboratorium Badań Medioznawczych Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW
Prezentacja wyposażenia i możliwości badawczych

• Badanie okulograficzne (eyetracker)

Uczestnicy warsztatów poznają okulograf i jego możliwości

• Ścieżki postępowania użytkownika - Persony - w wybranych serwisach

Uczestnicy warsztatów wcielą się w rolę użytkownika serwisu samorządowego i wykonają zadanie
charakterystyczne dla wybranego archetypu internauty

• Podsumowanie warsztatów

Warsztaty w Laboratorium Badań Medioznawczych mają za zadanie przybliżyć problematykę związaną

z tworzeniem funkcjonalnych serwisów internetowych.

Rozwój technologiczny i potrzeby społeczne wymagają od organizacji oraz instytucji dostosowania się do

wymogów nowoczesnej komunikacji. Dzisiaj opiera sie ona na sieciowości, której podstawą jest internet. Ko-

munikacja współczesnej organizacji prywatnej lub publicznej wspomagana jest coraz bardziej rozbudowanymi
serwisami i aplikacjami. Mnogość informacji wymaga odpowiedniego zarządzania treścią, aby przekaz był
czytelny. Należy pamiętać, że odbiorca jest dzisiaj również nadawcą, co powinno być uwzględnione zarówno
podczas projektowania, jak i wdrażania serwisów internetowych.

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami użyteczności (web usability)

i funkcjonalności serwisów. Uczestnicy poznają podstawy badania stron WWW z wykorzystaniem tzw. Persony – profilowanego użytkownika. Zaprezentowany zostanie również okulograf (eyetracker) – najnowsze
oprzyrządowanie pozwalające na śledzenie ruchów gałek ocznych. Dzięki badaniu można określić na przykład,

jak „porusza się” internauta po serwisie, na jakie elementy zwraca uwagę, których „nie zauważa”. Wnioski
mogą posłużyć jako cenne wskazówki do poprawy użyteczności strony lub aplikacji.
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Katarzyna Abramowicz

Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem zdobytym w sektorze
prywatnym oraz w agencjach rządowych. Była przedstawicielem

Krajowej Rady Radców Prawnych w Brukseli. Pierwsze kroki
w biznesie internetowym stawiała w 1994 roku, prowadząc wraz

z ojcem spółkę DialCom (hosting i poczta dla firm), a następnie

DialCom24. Od wielu lat dba o prawną i organizacyjną stronę ser-

wisów internetowych: przelewy24.pl, bilety24.pl, box24.pl, 3gry.

pl. Pomysłodawczyni serwisu specprawnik.pl – platformy łączącej
prawników z klientami oraz activbox.pl – narzędzia do sprzedaży
usług, współorganizator serwisu www.specfile.pl.

SPECFILE – prosty i skuteczny sposób zabezpieczania treści i korespondencji przez
dziennikarzy i samorządów.

Jedną z korzyści tego, że przeszliśmy z papieru na dokumenty elektroniczne jest to, że mamy je
teraz wszystkie w zasięgu ręki. W przypadku dokumentów, które muszą pozostać poufne, ich przechowywanie oraz przesyłanie jest wyzwaniem. Coraz więcej mówimy o potrzebie zabezpieczania
naszych dokumentów w sieci Internet, nadal mało robimy w tym kierunku lub naiwnie wierzymy
administratorom w zapewnienia o bezpieczeństwie serwisów. Tymczasem nie ma skutecznej ochrony przed hakerami. Co kilka dni słyszymy o włamaniach do znanych serwisów nawet rządowych
i wojskowych. Jedną z najpewniejszych metod ochrony treści jest szyfrowanie, a aplikacja i serwis SPECFILE jest narzędziem bardzo prostym w użytkowaniu. Pokażemy jak pozwala wymieniać
szyfrowane dokumenty między wieloma osobami, dokumentuje procesy szyfrowania i wymiany,
automatyzuje korespondencję.
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Izabela Bogdanowicz, dr

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, Institute Francais de Gestion oraz studiów podyplomo-

wych na Uniwersytecie Warszawskim. Doktor nauk społecznych z dziedziny nauk o mediach (UW).

Zdobyła doświadczenie zawodowe w obszarze zarządzania mediami oraz w pracy dziennikarza
i redaktora w mediach tradycyjnych i nowych. W pracy naukowo-badawczej interesuje się m.in.

komunikowaniem się w społeczeństwie obywatelskim, optymalizacją komunikowania się, etyką
komunikacji społecznej, relacjami z mediami.

Czynniki istotne dla przepływu informacji w relacjach urzędników samorządowych z mediami lokalnymi

Celem referatu jest prezentacja wyników fragmentu badań – w odniesieniu do pytania badawczego,
które można sformułować w sposób następujący: Jakie czynniki mogą, zdaniem urzędników samorządowych utrzymujących relacje z mediami, polepszyć komunikowanie się z lokalną społecznością via media?
Poprawa jakości przepływu informacji w relacjach samorządowców z mediami lokalnymi de facto leży
w interesie urzędników samorządowych, mediów i lokalnej społeczności. Pozostawiając politologom
kwestię uwarunkowań w relacjach wszystkich interesariuszy, autorka skupia się na czterech podstawowych zagadnieniach, które mają wpływ na jakość przepływu informacji, a znajdują się w obszarze postaw
i działań samorządowców. Są to: 1/ postrzeganie roli mediów; 2/ postrzeganie zawodu dziennikarza;
3/ zaufanie do mediów; 4/ zarządzanie relacjami z mediami. Dla optymalizacji przepływu informacji mogłaby mieć znaczenie wzmocniona debatą publiczną pogłębiona, zarówno w skali mikro,
jak i makro, refleksja urzędników samorządowych nad jakością przepływu informacji w relacjach
z mediami lokalnymi.

15

Mateusz Borończyk, lic.

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

Student studiów II stopnia na kierunku logistyka i administrowanie
w mediach na Uniwersytecie Warszawskim. W 2016 roku obronił
pracę licencjacką na temat „Crowdfunding skutecznym narzędziem
finansowania i promocji innowacji”.

W 2012 roku rozpoczął przygodę z dziennikarstwem, począt-

kowo jako dziennikarz jednego z internetowych magazynów

muzycznych. W 2014 roku rozpoczął współpracę z działem
Kultura „Gazety Wyborczej”, z którym związany jest do dziś.

W 2015 odbył staże w portalu Antyradio.pl na stanowisku redak-

tora oraz w agencji reklamowej Flywheel PR. Interesuje się branżą
reklamową oraz biznesem online, zwłaszcza szczególnie wpływem

nowych technologii i internetu na przedsiębiorczość i rozwój firmy.

Aktywnie bierze udział w konferencjach Instytutu Dziennikarstwa.
Crowdfunding, czyli zrób to sam

Finansowanie społecznościowe jako skuteczny sposób pozyskania kapitału początkowego
Pozyskiwanie wstępnego kapitału potrzebnego na uruchomienie swojego długo planowanego
i wymarzonego projektu jest jednym z najtrudniejszych zadań, jakie czeka młodych i początkujących
przedsiębiorców. Często środki własne są niewystarczające, banki nie chcą dać kredytu, a prywatni
inwestorzy wymagają dużego udziału w zyskach. Crowdfunding jest lekarstwem na to. Pozyskany
kapitał w całości trafia do rąk twórcy, co więcej, dostarczany jest przez klientów. Ta metoda pozyskiwania kapitału skutecznie finansuje innowacje i start-upy oraz promuje sam projekt i gwarantuje
mu rynek zbytu. Skraca tym samym drogę promocji i zbliża klientów do produktu.
W moim referacie zaprezentuję, jak w pięciu krótkich, ale pewnych krokach przeprowadzić kampanię crowdfundingową i osiągnąć sukces.
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Wiesław Cetera, dr

Katedra Technologii Informacyjnych Mediów

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW
Doktor ekonomii w dziedzinie zarządzania,
magister inżynier informatyki.

Inżynier cybernetyk. Od 1984 roku jest związany z dziennikarstwem.

Był założycielem i redaktorem naczelnym jednego z pierwszych czasopism komputerowych w Polsce „Informatyka, Komputery, Systemy”.
Kierował wydawnictwem i przedsiębiorstwem poligraficznym.

Jest autorem ponad sześćdziesięciu publikacji poświęconych or-

ganizacji i zarządzaniu ekonomią mediów oraz ekspertyz i opinii.
Adiunkt w Katedrze Technologii Informacyjnych Mediów na Wydziale
Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Prowadzi wykłady z ekonomii i zarządzania dla studentów kierunku

logistyka mediów. Od roku 2005 jest prezesem Zarządu NaukowoTechnicznego Stowarzyszenia Fair Business.
Między kasą a widownią (współautor: Jan Grzegorek)
Przedsiębiorstwa mediowe, jak każdy podmiot gospodarczy, muszą w tle swej misji umieszczać
zysk. Głównym źródłem przychodów tych firm są wpływy z reklam. Zatem ogólna koniunktura ma
związek z przychodami z tego źródła. Czy zmiany wydatków reklamowych wyprzedzają zmiany koniunktury? Autorzy uważają, że tak. Natomiast media podążają za potrzebami branży reklamowej.
Weryfikacja tych hipotez uwzględnia aktualną analizę wydatków na reklamę i wyniki oglądalności.
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Marcin Chlewicki, lic.

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

Student studiów II stopnia na kierunku logistyka i administrowanie

w mediach na Uniwersytecie Warszawskim. W 2016 roku obronił pracę
licencjacką na temat „Mouse tracking jako narzędzie do oceny stron in-

ternetowych”. Karierę zawodową rozpoczął w roku 2013 jako instruktor żeglarstwa, ucząc młodzież bezpiecznego pływania po jeziorach.

W tym też roku rozpoczął pracę dziennikarską i odbył staż w Antyradiu.

Pracował tam prawie rok, przeprowadzając wywiady, sondy, „obrabia-

jąc” dźwięk i pisząc informacje czytane przez redaktorów na antenie.
W 2015 roku zaczął wykorzystywać zdobytą na studiach wiedzę do
analizy dużych ilości danych internetowych, prowadzenia kampanii

marketingowych oraz w pracy jako kierownik planów filmowych.
Interesuje go branża marketingowa oraz wpływ nowych technologii
na poprawę jej jakości.

Mouse tracking jako narzędzie do oceny stron internetowych
Mouse tracking, czyli śledzenie ruchów kursora po ekranie komputera, to jedna ze skuteczniejszych metod na odnalezienie najistotniejszych i najchętniej odwiedzanych przez internautę miejsc
na witrynach sieci.
Celem prezentacji jest udowodnienie, iż mouse tracking pozwala określić, czy wybrane elementy
stron internetowych są łatwo zauważalne przez internautów oraz czy dana strona została zbudowana
z myślą o intuicyjnym poruszaniu się po niej użytkowników.
Badania opierają się na analizie dwóch konkretnych stron urzędów gmin. Obserwacji poddane
zostaną ich najważniejsze elementy, które użytkownik powinien móc łatwo odnaleźć i których widoczność można zbadać za pomocą badania metodą mouse tracking.
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Grzegorz Gmiterek

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

Pracownik naukowy zatrudniony na Wydziale Dziennikarstwa, Infor-

macji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od ponad dziesięciu
lat zajmuje się możliwościami zastosowania nowych technologii

w bibliotekach (ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania
przez bibliotekarzy elementów i narzędzi wchodzących w skład
szeroko pojmowanego zjawiska Web 2.0). W 2011 roku obronił pracę

doktorską nt. „Biblioteka w środowisku społecznościowego internetu
(Biblioteka 2.0)”. Stypendysta Polskiej Akademii Umiejętności.
Uczestnik Programu Departamentu Stanu USA International Visitor

Leadership Program “Library & Information Science”. Autor wielu
publikacji naukowych, w tym książki na temat zjawiska biblioteki

drugiej generacji, za którą w 2012 roku otrzymał Nagrodę Naukową
SBP im. Adama Łysakowskiego.

Zarządzanie informacją osobistą w kontekście wykorzystania oprogramowania do orga-

nizacji danych bibliograficznych

Celem referatu jest omówienie koncepcji zarządzania informacją osobistą (personal knowledge
management) z punktu widzenia wykorzystania różnorodnych cyfrowych narzędzi i sieciowych usług
ułatwiających gromadzenie, organizację i współdzielenie z innymi użytkownikami sieci informacji
bibliograficznej oraz cytowań. Szczególna uwaga została skierowana na oprogramowanie reference
manager umożliwiające zaawansowane przetwarzanie danych dotyczących różnego typu dokumentów i cyfrowych zasobów.
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Włodzimierz Gogołek, prof. dr hab. inż.

Katedra Technologii Informacyjnych Mediów

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

Absolwent Wydziału Cybernetyki WAT, kierownik Katedry Technolo-

gii Informacyjnych Mediów na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji
i Bibliologii, specjalista w zakresie technologii informacyjnych

mediów i edukacji, były prezes i redaktor naczelny PAP, założyciel

i właściciel pierwszej w Polsce firmy informacyjnego brokeringu,
wielokrotny visiting professor uczelni zagranicznych, autor książek,

m.in. „Informatyka dla Humanistów” (2012); „Komunikacja sieciowa.
Uwarunkowania kategorie, paradoksy” (2010); „Wprowadzenie do
informatyki dla humanistów” (2007); „Technologie informacyjne
mediów” (2006); „ABC Internetu” (1998), (www.gogolek.pl).
Cyberbezpieczeństwo w mediach
Referat poświęcony nieodwracalnej cyfryzacji i usieciowieniu mediów. Jego tematyka obejmuje
przedmiot i ryzyko cyberzagrożeń w mediach, identyfikację zagrożeń IT w mediach, struktury krytyczne, szacowanie ryzyka, niezawodność IT, automatyzację funkcjonowania mediów – Luddyzm 2.0
oraz ograniczanie cyberzagrożeń w mediach.
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Tomasz Gruszka

Polska Agencja Prasowa SA

Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania oraz MBA Oxford Brookes
University, doktorant Szkoły Głównej Handlowej. Dyrektor Centrum
Rozwoju Biznesu Polskiej Agencji Prasowej. Doświadczony manager

i przedsiębiorca związany z sektorem mediów i nowych technologii.
Pracował dla takich firm, jak: Polskapresse, Eniro, GlaxoSmithKline.
Specjalista ds. mediów i zarządzania zmianą.

Efektywny model biznesowy agencji prasowych
Rozwój agencji prasowych począwszy od XIX wieku związany jest ściśle z rozwojem technologii
informacyjno-komunikacyjnych. Punktem zwrotnym dla modelu biznesowego agencji prasowych
było upowszechnienie się Internetu, które osłabiło pozycję strategiczną agencji. Autor przedstawi
wyniki badań prezentujących innowacyjność produktów i modeli biznesowych współczesnych agencji prasowych oraz główne założenia efektywnego agencyjnego modelu biznesowego. Zachodzące
zmiany prowadzą do konwergencji agencyjnego modelu biznesowego z modelem biznesowym wydawców prasy.
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Jan Grzegorek, dr inż.

Katedra Technologii Informacyjnych Mediów

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Doktor
nauk technicznych z dziedziny informatyki „Zastosowanie zaawan-

sowanych metod statystycznych do badania rozwoju społeczeństwa
informacyjnego w Polsce traktowanej jako system regionów”.

W latach 1977 – 1994 pracował w Instytucie Łączności – Państwo-

wym Instytucie Naukowo-Badawczym na stanowiskach inżyniera
konstruktora, asystenta, adiunkta naukowo-badawczego. Laureat

Nagrody Ministra Łączności za opracowanie urządzeń łączności
RSŁA. Jest współautorem ośmiu patentów. W latach 1994 – 2014
pracował w TP S.A. (później Orange) w Biurze Strategii, Audytu

i Bezpieczeństwa Informacji na stanowiskach głównego specjali-

sty, eksperta ds. wsparcia operacji. W latach 2000 – 2008 pracował
w Radzie Nadzorczej Fundacji Droga Życia, był także wiceprezesem
tej Fundacji. W latach 2002 – 2005 zajmował stanowisko skarbnika

w Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Autor i współautor 27 publikacji i opracowań naukowych oraz
ekspertyzy wykonanej dla KBN PAN.
Między kasą a widownią (współautor: Wiesław Cetera)
Przedsiębiorstwa mediowe, jak każdy podmiot gospodarczy, muszą w tle swej misji umieszczać
zysk. Głównym źródłem przychodów tych firm są wpływy z reklam. Zatem ogólna koniunktura ma
związek z przychodami z tego źródła. Czy zmiany wydatków reklamowych wyprzedzają zmiany koniunktury? Autorzy uważają, że tak. Natomiast media podążają za potrzebami branży reklamowej.
Weryfikacja tych hipotez uwzględnia aktualną analizę wydatków na reklamę i wyniki oglądalności.
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Dariusz Jaruga, mgr inż.

Katedra Technologii Informacyjnych Mediów

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

Uniwersytet Warszawski – Wydział Dziennikarstwa i Nauk Poli-

tycznych. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z obszaru praktycznych
zastosowań obecnie stosowanych technologii IT stanowiących
warsztat pracy współczesnego dziennikarza.

W ramach pracy naukowo-badawczej interesuje się rafinacją danych
BigData jako wartościowego źródła informacji wtórnej. Posiada

bogate doświadczenie zawodowe w zakresie programowania, administrowania, realizowania projektów informatycznych i kierowania zespołem.

Nowe media – monetyzacja materiałów wideo
Wideo dla współczesnego internauty jest atrakcyjną formą przekazu, po którą chętnie sięga.
Świadczą o tym statystyki udostępniane przez serwisy społecznościowe oraz raporty opracowane
przez niezależne instytucje. Samorządy lokalne, chcąc uatrakcyjnić przekaz na stronie internetowej,
mogą skorzystać z kilku bezpłatnych platform udostępniania materiałów wideo. Opublikowane są
one nie tylko wartością dodaną do tradycyjnej treści tekstowej, lecz stanowią także dodatkowy kanał
promujący region. Kolejnym etapem może być monetyzacja tychże materiałów.
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Anna Jupowicz-Ginalska, dr

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

Medioznawca, ekspert w dziedzinie marketingu medialnego, public

relations i komunikacji. Praktyk z długoletnim doświadczeniem zawodowym, zdobywanym m.in. w agencjach PR, korporacjach medialnych,
samorządach lokalnych i sektorze edukacji (od 2010 roku pełnomocnik

dziekana ds. promocji na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

UW). Wykładowca z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym, autorka licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych na temat
mediów i komunikacji. Laureatka nagrody Złote Skrzydła „Dziennika

Gazety Prawnej” w kategorii zarządzanie w 2011 roku (za książkę

„Marketing medialny”). Komentatorka bieżącego życia społeczne-

go, politycznego i kulturalnego w mediach, takich jak m.in. Polsat,
„Rzeczpospolita”, Superstacja, PR 4, „Wprost”, „Metro”, „Party”, etc.

W wolnym czasie autorka fantasy z debiutem literackim „Dobrymi
intencjami to piekło brukują” w magazynie internetowym „Esencja”.

Koszt instytucjonalny dzienników regionalnych na podstawie wybranych tytułów Grupy

Polska Press.

Koszt instytucjonalny to cena, jaką ponoszą podmioty zewnętrzne za odpłatne umieszczenie swoich
komunikatów w środkach przekazu. Innymi słowy – to kwota umieszczenia reklam różnego rodzaju instytucji na łamach prasy, w radiu, telewizji czy internecie. Celem wystąpienia jest przeanalizowanie polityki
cenowej wybranych tytułów należących do Grupy Polska Press – zarówno w ich wersjach tradycyjnych
(drukowanych), jak i multimedialnych (stron internetowych). Podsumowanie badań aktywności wydawcy
w omawianym kontekście ma zawierać m.in.:
• najczęściej stosowane rozwiązania cenowe w największych, codziennych mediach regionalnych wraz
z próbą ich osadzenia w kontekście ekonomiczno-społecznym;
• omówienie różnorodności i znaczenia e-kosztu instytucjonalnego dla tytułów regionalnych;
• przedstawienie specyfiki regionalnego kosztu instytucjonalnego.
Przed przystąpieniem do badań przedmiotu autorka postawiła następującą tezę: media regionalne
prowadzą profesjonalną politykę cenową, dopasowaną do potrzeb, oczekiwań i specyfiki biznesowych
grup odbiorczych.
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Marcin Kowalczyk, dr

Katedra Ekonomii i Administrowania

Instytucjami Publicznymi Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Absolwent SGH (2001), Ośrodka Studiów Amerykańskich UW

(2002) oraz Instytutu Dziennikarstwa WDiNP UW (2003). Doktorat

na WDiNP UW (2008). Pracownik WPiA UWM w Olsztynie, pro-

wadzi badania z zakresu cyfrowej administracji oraz społeczeństwa
obywatelskiego. Stypendysta Funduszu Norweskiego (12-miesięczny
staż badawczy w University of Akureyri, Islandia w latach 2010-11).

Autor około 30 publikacji naukowych. Posiada kilkuletnie doświad-

czenie dziennikarskie („Gazeta Prawna”, dział Biznes) i PR (Activeweb Medical Solutions) oraz doświadczenie w prowadzeniu zajęć

i warsztatów o tematyce nowych mediów i komunikacji kryzysowej.
Crowdsourcing w mediach elektronicznych – analiza zjawiska
Referat dotyczy zastosowań crowdsourcingu w działalności nowych mediów. W wystąpieniu
w pierwszej kolejności zostanie zdefiniowane pojęcie crowdsourcingu oraz crowdsourcingu internetowego, w dalszej kolejności omówione zostaną jego zastosowania w kontekście działań branży
nowych mediów (w zestawieniu z przykładami z pozostałych segmentów rynku). Autor wystąpienia
scharakteryzuje również motywację działań uczestników crowdsourcingu; wyjaśni motyw game mechanics w działaniach osób zaangażowanych w crowdsourcing po stronie aktywnych prosumentów
z uwzglednianiem elementów wikinomii w działaniach zarówno twórców, jak i zaangażowanych
konsumentów. Pozostałe elementy wystąpienia dotyczyć będą zalet modelu crowdsourcingu oraz
jego potencjalnych wad i zagrożeń, analizy wybranych przypadków crowdsourcingu (m.in. the
Guardian, Google News Lab, Grasswire) oraz praktycznych wniosków dla polskich platform mediów elektronicznych.
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Krzysztof Kowalik

Katedra Technologii Informacyjnych Mediów

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

Adiunkt w Zakładzie Dziennikarstwa Online oraz wykładowca

na kierunku logistyka mediów, 20 lat doświadczenia w mediach,
poligrafii i reklamie. Prowadzi zajęcia związane z najnowszymi

technologiami informacyjnymi wykorzystywanymi przez media.
Zainteresowania badawcze to: użyteczność witryn internetowych

(web usability), konwergencja mediów lokalnych i samorządowych,
nowe media w komunikacji politycznej na poziomie lokalnym
i edukacja medialna. Redaktor naukowy monografii nt. „Wybory

w sieci mediów. Wizerunek polityka. Rola wyborcy. Nowe narzę-

dzia komunikacji” (WSEiP, Kielce 2013). Autor artykułów na temat
edukacji medialnej, wykorzystania nowych mediów w komunikacji
politycznej i dziennikarstwie (www.kowalik.it).

Oficjalny serwis internetowy samorządu gminnego – diagnoza funkcjonalności wybranych

elementów. Próba typologizacji serwisów

Serwis internetowy to dzisiaj standard w komunikacji instytucji publicznych. Samorządy gminne, bez względu na status administracyjny (gminy wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie lub miast
na prawach powiatu), rozbudowują swoje oficjalne strony WWW. Wiele z nich tworzy portale
przypominające serwisy komercyjne. Coraz częściej wykorzystują narzędzia nowoczesnej interakcji z internautami. Jednak samorządy mają do wykonania wiele zadań znacznie zwiększających
konieczny zakres funkcjonalności serwisów internetowych. Należy do nich nie tylko szeroko pojęta
funkcja komunikacyjna (interakcyjna), lecz również transakcyjna, gdy mieszkaniec lub inwestor
chce skorzystać z narzędzi umożliwiających przeprowadzenie procedury administracyjnej. Autor
na podstawie badań własnych dokonuje oceny funkcjonalności wybranych elementów serwisów
samorządowych i próby zbudowania ich typologii.
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Piotr Kubiszewski

Ekspert rynku wydawniczego, zajmuje się doradztwem w dziedzinie
optymalnego wykorzystywania mediów cyfrowych w działalności
wydawniczej. Absolwent Wydziału Informatyki i Zarządzania Po-

litechniki Wrocławskiej (1992), tematyką sprzedaży treści w Inter-

necie zajmuje się od 2005 roku. W latach 2006-2012 prezes e-Kiosk
SA. Pracował m.in. dla Ringier Axel Springer Polska, Agora SA,
Wydawnictwa Charaktery, współpracował z Polską Izbą Książki,

był także członkiem Komisji Statutowo-Regulaminowej ZKDP.
Obecnie związany jest kontraktem z Onet SA.

Paywalle czy wydania cyfrowe? Dopasowanie modelu sprzedaży cyfrowych treści wydaw-

ców prasy periodycznej do specyfiki tytułu

Dziś można już zaryzykować twierdzenie, że próba „importu” konwencjonalnego modelu sprzedaży treści prasowych do świata cyfrowego w formie tzw. e-wydań zakończyła się niepowodzeniem:
o ile Internauci chętnie sięgają po e-booki, o tyle wydania cyfrowe nie znalazły uznania w oczach
czytelników. Wszystko wskazuje na to, że w przypadku wydawców gazet sprawdza się model „paywallowy”, nadal nie ma natomiast sprawdzonego modelu dla wydawców czasopism. W artykule
autor dyskutuje różne modele sprzedaży treści i ich efekty.
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Agata Opolska-Bielańska, dr

Katedra Technologii Informacyjnych Mediów

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

Doktor nauk ekonomicznych, specjalizacja - zarządzanie. Absolwent-

ka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacja
z zakresu wspierania rozwoju osobowości. Dalsza kariera zawo-

dowa związana ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie, gdzie

odbyła studia doktoranckie zakończone obroną pracy doktorskiej
w Kolegium Finansów i Zarządzania. Obecnie pracuje w Katedrze
Technologii Informacyjnych Mediów.

Znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu w rozwoju przedsiębiorstwa
Coraz częściej interpretując znaczenie przedsiębiorstwa na arenie rynkowej, zwraca się uwagę
nie tylko na rentowność firmy, lecz także na jej działalność społeczną. Firmy dążące do rozwoju
angażują się w działania społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility).
Dobrze realizowana może stać się źródłem przewagi konkurencyjnej. Nie stanie się to oczywiście
z dnia na dzień. CSR wymaga czasu i cierpliwości, ponieważ podejmowanie działań społecznych
wiąże się z wieloma korzyściami tak wewnętrznymi (dla organizacji), jak i zewnętrznymi (dla jej
otoczenia). Stosując praktyki związane z zaangażowaniem przedsiębiorstwa w działalność CSR,
firma dostosowuje się do norm ISO 26000. Może zostać również notowana w Projekcie RESPECT
Index, który ma na celu wyłonienie spółek zarządzanych w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Niniejszy projekt analizuje również jakość raportowania, poziom relacji inwestorskich, ład
informacyjny, relacje z inwestorami, a także czynniki ekologiczne, społeczne i pracownicze. Dzięki
uwzględnieniu wśród kryteriów kwalifikacyjnych parametru płynności RESPECT Index, podobnie
jak inne indeksy giełdowe, stanowi realną referencję dla profesjonalnych inwestorów. Istotne jest
zatem, aby w innowacyjnym zarządzaniu strategicznym nie pominąć tak cennego elementu, jakim
jest społeczna odpowiedzialność za działania.
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Tomasz Pawlicki, mgr inż.

Dyrektor marketingu w firmie Heidelberg Polska. Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Dyplom MBA oraz
studia doktoranckie ukończył w Akademii Leona Koźmińskiego
w Warszawie w zakresie nauk o zarządzaniu. Od ponad 20 lat

związany z branżą poligraficzną i wydawniczą. Zainteresowa-

nia w dziedzinie systemów informatycznych wykorzystywanych
w szeroko rozumianym publikowaniu treści oraz zagadnień z za-

kresu marketingu i zarządzania. Członek Rady Programowej wielu
konferencji naukowo-technicznych organizowanych przez Polską

Izbę Druku, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu
Poligraficznego oraz Sekcję Poligrafów SIMP. Od kilku lat zaangażowany jest w powstający na podstawie badania KMPG raport

„Rynek poligraficzny i opakowań z nadrukiem w Polsce”. Autor

licznych artykułów i opracowań w prasie branżowej oraz współautor „Poligraficznego słownika terminologicznego”. Członek Rady
Fundacji Rozwoju Kadr Poligraficznych. Kawaler Polskiego Bractwa
Kawalerów Gutenberga.

Analiza Big Data i rozwiązania w chmurze dla przedsiębiorstw poligraficznych
Ostatnie dwie dekady to dynamiczny rozwój zarówno technologii informacyjnych, jak i Internetu, które
w sposób znaczący wpłynęły także na zmiany m.in. w funkcjonowaniu i sposobie zarządzania przedsiębiorstwami poligraficznymi, które zostały wyposażone w nowoczesne parki maszynowe i systemy klasy
MIS wspierające produkcję. Nadal jednak poszukiwane są i rozwijane nowe narzędzia, które zwiększą
ich konkurencyjność i efektywność ekonomiczną dzięki poprawie wskaźnika wykorzystania wyposażenia
(OEE). Taką możliwość daje zastosowanie algorytmów analizujących ogromną ilość danych pozyskiwanych bezpośrednio z rzeczywistych procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwach poligraficznych
(maszyny i moduły programowe włączone w system). Referat omawia kwestię zwiększania efektywności,
benchmarkingu oraz działań prewencyjnych zapewniających większą dostępność maszyn i poprawę
wskaźnika OEE na przykładzie istniejącego rozwiązania.
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Aneta Siejka

Absolwentka UW – Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
oraz studiów podyplomowych „Studia Nowoczesnej Promocji
w Szkole Głównej Handlowej”.

Ekspert ds. mediów i reklamy. Mentor w Akademickich Inku-

batorach Przedsiębiorczości. Niezależny konsultant i szkolenio-

wiec. Pracowała dla reklamodawców: The Coca Cola Company,
T-Mobile, Bank Zachodni WBK, Kredyt Bank, Warta Ubezpie-

czenia, Levi’s, Podravka, Rainbow Tours i inni. Współautorka

wielu kampanii nagrodzonych w konkursach (MediaTrendy, Effie).
Profesjonalny wykładowca i trener. Prowadzi zajęcia w Collegium

Civitas, Warszawskiej Szkole Reklamy, Szkole Mistrzów Rekla-

my, Uniwersytecie Wrocławskim i Szkoły Głównej Handlowej.
Więcej informacji na stronie http://mediowyekspert.pl/

Praktyki dostosowań przekazów medialnych do oczekiwań odbiorców na przykładzie ramówek

telewizyjnych

Media sprzedają uwagę widza – im wyższe oglądalności, tym wyższe wpływy z reklam.
Dostosowanie oferty przekazów medialnych do oczekiwań widzów to konieczność współczesnych
mediów masowych.
W ramówkach telewizyjnych ilość czasu antenowego przeznaczana na rozrywkę jest większa od przekazów informacyjnych czy edukacyjnych!
Warto przeanalizować raporty o udziałach procentowych typów programów w tygodniowych emisjach
popularnych stacji telewizyjnych, aby przekonać się kto rządzi ilością i jakością przekazów medialnych
– widz czy reklamodawca?
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Małgorzata Starzyńska, m
 gr

Szef działu promocji i relacji zewnętrznych KAI, pedagog,
szkoleniowiec. Specjalista ds. kontaktów z mediami.

Media społecznościowe – zagrożenie czy szansa dla mediów tradycyjnych. Media społecz-

nościowe a portale internetowe – razem czy osobno

Analiza wpływu na czytelnictwo i wyniki promocji wydawnictw KAI w mediach społecznościowych.
Przegląd zagrożeń płynących z internetu dla mediów tradycyjnych. Konieczność edukacji w dziedzinie
praw autorskich. Prezentacja wyników promocji nowego portalu w porównaniu z działaniami na zachodzie. Zagadka całkiem odmiennych efektów.
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Bartłomiej Włodarczyk, dr

Katedra Bibliografii i Dokumentacji, Wydział Dziennikarstwa,
Informacji i Bibliologii, Uniwersytet Warszawski

Doktor nauk humanistycznych z bibliologii i informatologii. Jego rozprawa
doktorska dotyczyła problematyki zastosowania standardu map tematów

w celu przekształcenia języka haseł przedmiotowych. Od 2015 roku jest
zatrudniony w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego na stanowisku adiunkta. Od 2016

roku jest pracownikiem Katedry Bibliografii i Dokumentacji na Wydziale
Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii. Jego zainteresowania badawcze
dotyczą przede wszystkim problematyki organizacji informacji i wiedzy.
Semantyczne wyszukiwanie informacji: w stronę baz wiedzy
Pracownicy firmy Google, przedstawiając nowy projekt amerykańskiego przedsiębiorstwa nazwany Knowledge
Graph, podkreślali, że jego celem jest usprawnienie wyszukiwania informacji poprzez dostarczenie użytkownikom
bardziej relewantnych wyników wyszukiwania. Wprowadzeniu produktu towarzyszył slogan wskazujący, że od
tej pory wyszukiwarka będzie rozpoznawać poszukiwane obiekty, a nie jak do tej pory gubić się wśród niezrozumiałych ciągów znaków („things not strings”). Wyszukiwarki internetowe, pomimo stosunkowo krótkiej historii,
przeszły wiele modyfikacji. Początkowo opierały się one na prostym porównywaniu ciągów znaków, obecnie
rozwijane rozwiązania mają za zadanie m.in. rozróżniać równokształtne wyrażenia denotujące odrębne obiekty
oraz zapewniać dostęp do informacji na temat powiązanych osób, miejsc i innych przedmiotów. Tego rodzaju
projekty są rozwijane przez wiele przedsiębiorstw, w tym m.in. Microsoft (Satori) oraz Google (Knowledge Graph,
obecnie Knowledge Vault).
Wyszukiwanie informacji bibliograficznych w bibliotekach ma długą historię i opiera się na sprawdzonych
zasadach, jednak pojawienie się nowych graczy na rynku usług informacyjnych powoduje konieczność wprowadzenia zmian m.in. w dziedzinie wyszukiwania informacji. W referacie przedstawiono projekty dotyczące tworzenia
baz wiedzy na użytek wyszukiwarek internetowych Google oraz Bing. Omówiono również wybrane rozwiązania
przyjęte w bibliotekach, zarówno tradycyjnych, jak i cyfrowych, na tle rozwoju koncepcji opracowywanych
przez wspomniane firmy z branży komputerowej. Prace prowadzone w prywatnych przedsiębiorstwach znajdują
oddźwięk również w świecie bibliotekarskim, czego przykładem jest projekt Library Knowledge Vault rozwijany
w Online Computer Library Center.
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Marian Zalewski, dr

Związany z telewizją od 1995 roku. Dwukrotnie wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej TVP S.A. W 1997 roku oddelegowany
do wykonywania czynności członka Zarządu TVP S.A. Powołany

do Zarządu TVP S.A. w latach 1998-2001 oraz w 2011 roku. Dwukrotnie
członek Rady Programowej TVP S.A. W Telewizji Polskiej odpowiada
za Ośrodek – TVP Technologie, Biuro Prawne, Agencję

Produkcji Telewizyjnej i Filmowej, Ośrodek Programów Regionalnych
oraz Oddziały Terenowe TVP S.A. Wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców Mediów Publicznych.

Rozwój mediów regionalnych w kontekście wyzwań oraz barier technologicznych i organiza-

cyjnych – wybrane zagadnienia

Czwarta rewolucja przemysłowa (Industrie 4), jaka ma miejsce w ostatnich pięciu latach, nakreśla
konieczne i alternatywne scenariusze rozwoju także mediów elektronicznych. W szczególności dotyczy to
mediów regionalnych w tradycyjnym rozumieniu jako prasa, radio i telewizja, a także aktywności w obszarze Internetu. Zdefiniowanie wyzwań technologicznych jest jakże często jednoznaczne z określeniem
barier koniecznych do pokonania przy wdrażaniu innowacji.
Komponent cyfrowy przemian technologicznych jako jądro innowacyjnej kreacji
Myśląc o mediach regionalnych, należy wyodrębnić dwie grupy analizowanych podmiotów: sektor
mediów regionalnych i struktur państwa oraz sektor samodzielnych prywatnych mediów lokalnych, regionalnych, z ograniczonym polem aktywności.
Aby media regionalne utrzymały się, muszą same zmienić istniejący jeszcze model użytkowania treści.
Otwarcie na Internet to bezwzględna konieczność. Dziś najważniejsza jest szybkość publikacji, emisji
informacji i jej oryginalność. Ponadto media stają się w czasie realnym interaktywne. Świat nowych
mediów to jednocześnie zmiana dotychczasowej roli odbiorcy we współtwórcę programu. Z konsumenta
w prosumenta.
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Aleksander Żołnierski,dr

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Ekonomista, współpracownik Fundacji Naukowej CASE i Instytutu

Nauk Ekonomicznych PAN. Obecnie w Narodowym Centrum Badań

i Rozwoju. Badacz i wykładowca akademicki. Autor wielu publikacji
z dziedziny innowacyjności i przedsiębiorczości w Polsce. Autor

pionierskich badań kapitału społecznego w przedsiębiorstwach

innowacyjnych. Obecnie pracuje w Narodowym Centrum Badań
i Rozwoju.

Wykorzystanie analizy BigData do badania zachowań przedsiębiorstw
Wykorzystanie analizy BigData staje się coraz powszechniejsze. Także w Polsce rozwój i zastosowanie tego typu metod znajduje wiele nowych zastosowań. Analizy BigData mogą służyć także
monitorowaniu i prognozowaniu realizacji polityki wsparcia działalności badawczo-rozwojowej
przedsiębiorstw. Podjęto już pierwsze kroki w celu uruchomienia narzędzi wykorzystujących BigData w badaniach zachowań przedsiębiorstw, które realizują własne projekty B+R w zakresie wąsko
zdefiniowanych problemów badawczych i technologii dotyczących wybranych sektorów. Mimo że
efekty wykorzystania tych narzędzi widoczne będą dopiero za kilka miesięcy, warto przyjrzeć się
działaniom, które mają na celu implementację nowoczesnych i innowacyjnych narzędzi analitycznych w polskiej administracji.
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WSPÓŁORGANIZATORKI KONFERENCJI
Daria Domagalska

Studentka filologii polskiej. Jej największą pasją jest muzyka. Słucha
mocnych brzmień jednak najchętniej wykonuje poezję śpiewaną.
Od wielu lat bierze udział w licznych konkursach i koncertach.
Swoim występem umili tegoroczną konferencję.

Aneta Boguszewska

Adrianna Gregorek

Magdalena Ciesielska

Klaudia Markowska

Katarzyna Cieślak

Joanna Nawrocka

Natalia Gogolińska
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