
64

Ś W I A T  D R U K U  12 /2 0 1 6

Tegoroczna konferencja poświę-
cona logistyce mediów odbyła 
się w dniach 20–21 paździer-

nika pod hasłem „Media regional-
ne, nowe media, monetyzacja”. Jej 
organizatorem była Katedra Techno-
logii Informacyjnych Mediów – nowo 
utworzonego Wydziału Dziennikar-
stwa, Informacji i Bibliologii Uni-
wersytetu Warszawskiego. Wśród 
patronów medialnych wydarzenia 
znalazł się „Świat DRUKU”.

Pierwsza sesja plenarna w pierw-
szym dniu konferencji przebiegała 
pod hasłem „Zarządzanie, techno-
logia, bezpieczeństwo”. Otworzył ją 
dziekan Wydziału Dziennikarstwa, In-
formacji i Bibliologii UW prof. dr hab. 
Janusz Adamowski wraz z pro-
dziekanem ds. badań naukowych 
i współpracy prof. dr. hab. Markiem 
Jabłonowskim. W wystąpieniach 
akcentowano potrzebę badań nad 
logistyką mediów jako dziedziną in-
terdyscyplinarną i niezwykle istotną 
w szybko zmieniającym się świecie 
techniki mediów. Jako pierwszy za-
brał głos prof. dr hab. inż. Włodzi-
mierz Gogołek, kierownik Katedry 
Technologii Informacyjnych Mediów 
Wydziału Dziennikarstwa, Informacji 
i Bibliologii UW, który zwrócił uwagę 
na konieczność utworzenia studiów 
inżynierskich na kierunku logistyka 
mediów. Pierwszym prelegentem 
był dr Krzysztof Kowalik z Katedry 
Technologii Informacyjnych Mediów 
Wydziału Dziennikarstwa, Informacji 
i Bibliologii UW, który w swoim wystą-
pieniu wskazał na serwis internetowy 
jako standard w komunikacji między 
instytucjami publicznymi w obecnej 
dobie. Do tematu jakości stron inter-
netowych nawiązał kolejny prelegent, 
Marcin Chlewicki – student studiów 
II stopnia na kierunku logistyka me-
diów Wydziału Dziennikarstwa, In-
formacji i Bibliologii UW. Odniósł się 
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on do zagadnienia „Mouse tracking 
jako narzędzie do oceny stron inter-
netowych”. Z kolei prof. dr hab. inż. 
Włodzimierz Gogołek, podejmując 
temat „Cyberbezpieczeństwo w me-
diach”, wskazał na nieodwracalność 
postępu w sferze cyfryzacji i usiecio-
wienia mediów, a także na przedmiot 
i ryzyko cyberzagrożeń w mediach 
oraz związaną z tym konieczność 
identyfikacji zagrożeń IT w mediach 
i struktur krytycznych oraz szacowania 
ryzyka i niezawodności IT, automatyza-
cji funkcjonowania mediów (Luddyzm 
2.0) i ograniczania cyberzagrożeń. 
Następnie głos zabrała Katarzyna 
Abramowicz, radca prawny z wielolet-
nim doświadczeniem w sektorze pry-
watnym oraz w agencjach rządowych. 
W swoim wystąpieniu pt. „SPECFILE 
– prosty i skuteczny sposób zabezpie-
czania treści i korespondencji przez 
dziennikarzy i samorządy” referentka 
podkreśliła potrzebę zabezpieczania 
dokumentów w sieci internetowej. 
Drugi panel konferencji, zatytułowany 
„Zarządzanie mediami”, zainicjował dr 
Grzegorz Gmiterek z Wydziału Dzien-
nikarstwa, Informacji i Bibliologii UW, 
który omówił koncepcje zarządzania 

informacją osobistą pod kątem wy-
korzystania różnorodnych cyfrowych 
narzędzi i sieciowych usług ułatwia-
jących gromadzenie, organizowanie 
i współdzielenie z innymi użytkowni-
kami sieci informacji bibliograficznej 
oraz cytowań. Następnie Aneta Siejka 
z Domu Mediowego przeanalizowała 
„Praktyki dostosowań przekazów me-
dialnych do oczekiwań odbiorców na 
przykładzie ramówek telewizyjnych”. 
Analizy mediów społecznościowych 
w kontekście zagrożenia lub szansy 
dla mediów tradycyjnych dokonała 
Małgorzata Starzyńska z Katolickiej 
Agencji Informacyjnej. Panel zakończy-
ło wystąpienie dr Izabeli Bogdanowicz 
z Wydziału Dziennikarstwa, Informacji 
i Bibliologii UW, która zaprezentowała 
wyniki fragmentu badań mających dać 
odpowiedź na pytanie, jakie czynniki 
mogą, zdaniem urzędników samorzą-
dowych utrzymujących relacje z me-
diami, poprawić komunikowanie się 
z lokalną społecznością przez media. 

Tematem pierwszego panelu dru-
giego dnia konferencji była „Mone-
tyzacja i modele biznesowe”. Na po-
prawność i efektywność konstrukcji 
modelu biznesowego agencji praso-
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wych zwrócił uwagę Tomasz Gruszka 
(„Efektywny model biznesowy agencji 
prasowych”) z Polskiej Agencji Praso-
wej SA. Monetyzację materiałów wi-
deo w nowych mediach omówił mgr 
inż. Dariusz Jaruga, zauważając, że 
dla współczesnego internauty wideo 
jest atrakcyjną formą przekazu. Po-
twierdzają to statystyki udostępniane 
przez serwisy społecznościowe oraz 
raporty opracowane przez niezależne 
instytucje. Do tematyki monetyzacji 
nawiązała dr Anna Jupowicz-Ginalska 
z Wydziału Dziennikarstwa, Infor-
macji i Bibliologii UW. Omawiając 
„Koszt instytucjonalny dzienników 
regionalnych na podstawie wybra-
nych tytułów Grupy Polska Press”, 
przeanalizowała politykę cenową 
wybranych tytułów należących do 
Grupy – zarówno w ich wersjach tra-
dycyjnych (drukowanych), jak i mul-
timedialnych (stron internetowych). 
Temat kontynuował Piotr Kubiszew-
ski, który podjął próbę odpowiedzi na 
pytanie: „Paywalle czy wydania cyfro-
we? Dopasowanie modelu sprzedaży 
cyfrowych treści wydawców prasy 
periodycznej do specyfiki tytułu”. 
Do nowego sposobu finansowania 
społecznościowego jako skuteczne-
go sposobu pozyskiwania kapitału 
początkowego nawiązał Mateusz 
Borończyk („Crowdfunding, czyli zrób 
to sam”), student studiów II stop-
nia na kierunku logistyka mediów. 
Wskazał on na crowdfunding jako 
narzędzie pozyskiwania wstępnego 
kapitału potrzebnego na urucho-
mienie projektu. Do tego tematu 
nawiązał dr Marcin Kowalczyk z Ka-

tedry Ekonomii i Administrowania 
Instytucjami Publicznymi Wydziału 
Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 
„Crowdsourcing w mediach elektro-
nicznych – analiza zjawiska” to temat 
wystąpienia, w którym skoncentrował 
się na jego zastosowaniach w działal-
ności nowych mediów. Ostatni panel 
konferencji, zatytułowany „Media, 
informacje, pieniądze i odpowie-
dzialność”, zapoczątkowała dr Agata 
Opolska-Bielańska z Wydziału Dzien-
nikarstwa, Informacji i Bibliologii 
UW, która wskazała na konieczność 
stosowania społecznej działalności 
biznesu w działaniach przedsiębior-
stwa. Kolejnym prelegentem był po-
nownie prof. dr hab. inż. Włodzimierz 
Gogołek. W wystąpieniu pt. „Z badań 
nad rafinacją Big Data” wskazał 
na istotę badań nad rafinacją Big 
Data, która w szybki i przejrzysty 
sposób pozwala na uzyskanie wyni-
ków w dowolnym (biznes, medycyna, 
polityka, sport), interesującym nas 
obszarze. Do wystąpienia dr Agaty 
Opolskiej-Bielańskiej nawiązał dr 
Wiesław Cetera. Wraz z dr. Janem 
Grzegorkiem zwrócili uwagę na źródło 
dochodów firm mediowych, jakim są 
wpływy z reklam. Swoje rozważania 
zawarli w prezentacji „Między kasą 
a widownią”. Za cel prelekcji uznali 
odpowiedź na pytanie, czy zmiany 
wydatków reklamowych wyprzedzają 
zmiany koniunktury. Autorzy wykazali, 
że odpowiedź brzmi: tak. Natomiast 
media podążają za potrzebami branży 
reklamowej. Rozważania na temat 
analizy Big Data i jej praktycznych 

zastosowań kontynuował Tomasz 
Pawlicki, dyrektor marketingu w firmie 
Heidelberg Polska, w prezentacji na 
temat „Analiza Big Data i rozwiąza-
nia w chmurze dla przedsiębiorstw 
poligraficznych”. Podkreślił dyna-
miczny rozwój zarówno technologii 
informacyjnych, jak i internetu, który 
w znaczący sposób wpłynął na zmiany 
m.in. w funkcjonowaniu i sposobie 
zarządzania przedsiębiorstwami poli-
graficznymi wyposażonymi w nowo-
czesne parki maszynowe i systemy 
klasy MIS wspierające produkcję. 
Kolejny referat, wygłoszony przez dr. 
Bartłomieja Włodarczyka z Katedry 
Bibliografii i Dokumentacji Wydziału 
Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii 
UW, dotyczył zagadnienia, jakim jest 
„Semantyczne wyszukiwanie infor-
macji: w stronę baz wiedzy”. Autor 
skoncentrował się na wyszukiwarkach 
stosowanych obecnie w bazach bi-
bliotecznych. Konferencję podsumo-
wał prof. dr hab. inż. Włodzimierz 
Gogołek, który wskazał na dynamikę 
zmian oraz innowacyjny charakter 
przekształceń technologicznych i or-
ganizacyjnych, a także na nowe pro-
cesy marketingowe. Zwrócił również 
uwagę na konieczność sformułowania 
problemów badawczych w dziedzinie 
logistyki mediów oraz stworzenia za-
plecza badawczego nowych środków 
masowego przekazu, co motywuje do 
dalszego działania, a zatem i do przy-
gotowania kolejnej konferencji za rok. 

Na podstawie materiałów  
przygotowanych  
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