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ABSTRAKT
Trzy serwisy, Facebook, Twitter i YouTube, stają się integralnym elementem strategii promocji
i rozwoju mediów tradycyjnych. Są nie tylko źródłem unikalnych informacji. Ich wykorzystanie obejmuje
takie pola, jak angażowanie użytkowników w dyskusje czy współtworzenie przekazu. Procesy konwergencji i rozwój nowych technologii dają tradycyjnym mediom ogromne możliwości, a funkcjonalność
serwisów społecznościowych jeszcze je pogłębia. Serwisy społecznościowe wykorzystywane są przez
prasę, radio i telewizję. Redakcyjne profile, interaktywne audycje radiowe z wykorzystaniem Facebooka
czy zjawisko social TV to tylko przykłady wykorzystania serwisów społecznościowych przez tradycyjne
media. Monosemiczne do tej pory media przekształcają się w polisemiczne, multimedialne i wieloplatformowe, wykorzystując różne platformy dystrybucji treści.
SŁOWA KLUCZOWE: social media, konwergencja, nowe media, social TV

Wstęp
Media społecznościowe coraz częściej stają się elementem wkomponowanym
w kulturę pracy prasowego zespołu redakcyjnego. Stanowią nie tylko źródło informacji niepublikowanych w innych mediach, pojawiających się często po raz pierwszy
na Facebooku czy Twitterze. Ich odpowiednie wykorzystanie przez redakcję pozwala
na tworzenie multimedialnych treści, nowej definicji mediów i nawiązywanie interakcji z odbiorcą. Najpopularniejsze narzędzia 'social media' to trzy serwisy, każdy
o innej charakterystyce i funkcjonalności. Multimedialny Facebook, pozwalający na
interakcję poprzez tekst, zdjęcia i filmy, najszybszy przekaźnik informacji, jakim jest
Twitter i platforma do dzielenia się materiałami wideo, czyli YouTube. Leszek Olszański pisał, że „działalność redakcji w mediach społecznościowych powinna odbywać
się na czterech podstawowych polach:
ź informowaniu,
ź zaangażowaniu użytkowników mediów społecznościowych w dyskusję,
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ź zbieraniu informacji wzbogacających własny serwis informacyjny,
1
ź promocji macierzystego serwisu internetowego” .

Żaden z powyższych punktów nie powinien być jedynym lub dominującym założeniem pracy serwisów społecznościowych. Strategia obecności w social media powinna obejmować zarówno treści o charakterze informacyjnym, jak i interakcyjnym,
angażującym odbiorców. Serwisy społecznościowe w znacznym stopniu zmieniają
tradycyjne media, ich postrzeganie, tworzone przez nie treści i materiały oraz sposób
ich dystrybucji i promocji.
Wykorzystanie Internetu, funkcjonalności Facebooka, Twittera czy YouTube sprawia, że monosemiczne do tej pory prasa i radio wytwarzają treści polisemiczne,
multimedialne, a telewizja, w której do tej pory dominowało bierne uczestnictwo
w programach, staje się coraz bardziej interaktywna.
Niniejszy artykuł ukazuje sposoby wykorzystania trzech najpopularniejszych
serwisów społecznościowych przez tradycyjne media, do których zalicza się prasę,
radio i telewizję.
Punktem wyjścia do poniższych rozważań są procesy konwergencji i rozwój nowych technologii, które determinują w znacznym stopniu obecny kształt środków
masowego przekazu oraz pracę osób z nimi związanych. „Funkcjonowanie środków
masowej komunikacji nie opiera się jednak tylko na kształcie samego przekaźnika, ale
2
również uczestnikach aktu komunikacji, w tym – w dużej mierze – odbiorcach” . Serwisy społecznościowe sprzyjają interakcji z odbiorcą, angażowaniu go w tworzenie
treści, wymianę poglądów, dyskusję. Coraz częściej to odbiorca właśnie – słuchacz,
widz, czytelnik decyduje o zawartości mediów, która kreowana jest także za pośrednictwem Facebooka czy Twittera.

1. Prasa
Pierwszym etapem procesu konwergencji w odniesieniu do prasy była próba
wyjścia wydawnictw poza kanał przekazu, z którym kojarzyli je odbiorcy, tj. druku.
Prasa drukowana zaczęła więc „rozszerzać profile swojej działalności o elektroniczne
3
formy wydań swoich tytułów” . Ten, cieszący się dużą popularnością sposób lektury
tradycyjnej prasy, pojawił się na długo przed upowszechnieniem się Internetu,
4
w czasach, kiedy prężnie działała sieć tzw. BBS-ów . W tej technologii rozpowszechniana była m.in. regionalna gazeta z Karoliny Północnej „The News & Observer”.
„Serwis „N&O” radził sobie doskonale. […] W krótkim czasie „NandO Times” stał się

1

L. Olszański, Media i dziennikarstwo internetowe, Warszawa 2012, s. 226.
P. Czarnek, Zjawisko konwergencji w radiu komercyjnym na przykładzie Radia ZET, artykuł w monografii
pokonferencyjnej, Kraków 2012 (w publikacji).
3
M. Szpunar, W stronę nowych mediów, Toruń 2010, s. 24.
4
Zob. L. Olszański, Dziennikarstwo internetowe, Warszawa 2006, s. 10-11.
2
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samodzielnym tytułem, popularnością znacznie przewyższając papierowe wydanie”5. Obecnie, zjawisko współwystępowania wydania elektronicznego i tradycyjnego drukowanego, jest bardzo popularne. W Polsce w taki sposób możemy czytać
już większość dzienników, tygodników i miesięczników. Łącznie, na jednym serwisie,
gdzie można zakupić elektroniczne wydania prasy, jest do wyboru ponad 300 różnych
pozycji.
Proces wykorzystywania Internetu przez redakcje gazet i czasopism zmieniał się
stopniowo i przebiegał etapowo, wraz z rozwojem tego medium. Pierwszym etapem
było otwieranie portali informacyjnych przez redakcje gazet i czasopism. Mimo
początkowych obaw o masową rezygnację czytelników z wydania papierowego,
o których pisze Olszański, okazało się, że „uruchomienie przez gazetę witryny internetowej nie powodowało dramatycznego, natychmiastowego spadku sprzedaży
6
papierowego wydania” . Oprócz omówionych powyżej sposobów przenikania się
prasy i Internetu, tj. tworzenia portali i stron internetowych konkretnych tytułów
i wydawania wersji elektronicznych, wydawnictwa próbowały coraz to nowych sposobów na wejście do Internetu, nie rezygnując jednocześnie z edycji papierowych.
I tak, organizowane są konkursy dla czytelników, w których uczestnicy swoje odpowiedzi czy konkursowe teksty wysyłają poprzez pocztę elektroniczną; popularnością
cieszą się plebiscyty, ogłaszane w wersji papierowej, których wszystkie kategorie,
regulamin i informacje o nagrodach znajdują się w sieci. Coraz częściej, na początku
tygodników i miesięczników, umieszczane są adresy internetowych witryn tytułów
i profili na portalach społecznościowych oraz sposoby kontaktu internetowego
z redakcją. Przenikanie się prasy i Internetu, w przypadku niektórych tytułów, idzie
o krok dalej. „Newsweek” na swoim portalu internetowym, po ukazaniu się papierowego wydania w kioskach, kontynuuje tematy 'z okładki' poprzez publikowanie
dodatkowych materiałów, przygotowywanych już przez redakcję internetową, które
uzupełniają i rozszerzają tematykę poruszaną w tygodniku (są to wywiady, felietony,
komentarze). Prasa zaczęła wykorzystywać nie tylko funkcjonalność Internetu, ale
także rozwój technologiczny innego rodzaju. Coraz powszechniejsze stają się kody
7
QR (Quick Response), które po zeskanowaniu smartfonem prowadzą do dodatkowych treści opublikowanych w Internecie. Formaty prasy dostosowywane są do
różnych platform (mobilne, stacjonarne) oraz prezentowane są w różnych formatach
(w tym audio, gdzie wybrane artykuły czytane są przez lektorów). Portale i strony
internetowe to przepływ treści między medium tradycyjnym a Internetem, sposób
ich popularyzacji i zwiększanie zasięgu. Poczta internetowa przyspiesza sprzężenie
zwrotne i ułatwia kontakt z redakcją, a dostosowanie formatu dla różnych urządzeń
i platform jest odpowiedzią na obecny rozwój technologiczny i sposób czytania prasy
w wersji elektronicznej.
5

Tamże.
Tamże, s. 14.
7
QR Code - alfanumeryczny, dwuwymiarowy, matrycowy, kwadratowy kod kreskowy. Umożliwia kodowanie
znaków. Z kodów QR można korzystać na mobilnych systemach takich, jak Android przy użyciu dedykowanych programów, zob. „Collins Dictionary”, http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/qr-code (dostep: 15.06.2014).
6
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Elementem internetowej strategii niemal wszystkich tytułów prasowych są social
media. Większość redakcji posiada konto na Facebooku, Twitterze czy zamieszcza
materiały wideo na YouTube. Warto dodać, że na kontach redakcyjnych w serwisach
społecznościowych udzielają się także konkretni dziennikarze związani z tytułem.
W jaki sposób obecność w mediach społecznościowych jest wykorzystywana przez
prasę? Jaką funkcję pełnią serwisy społecznościowe w jej rozwoju?
Facebook, ze względu na swoją funkcjonalność i strukturę, umożliwia promocję
artykułów z wydania papierowego, a także zainicjowanie dyskusji na poruszane
w artykule tematy. Jest także znakomitym sposobem na uaktualnienie materiałów
z wydania papierowego. Twitter, to z kolei szybki sposób powiększania zasięgu czytelników wydań elektronicznych i sposób na pozyskanie opinii czytelników. Treści publikowane przez czytelników na redakcyjnych profilach są zauważane i wykorzystywane
przez redakcję. Branżowy „Press” w kolumnie „Pressówka” publikuje najciekawsze
komentarze użytkowników Facebooka, którzy zamieszczali je pod publikowanymi na
profilu tematami.

Rys. 1
Źródło: „Press” 11/2013

Rys. 2
Źródło: „Motor”

Rys. 3
Źródło: „Auto Świat”
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Schemat integracji Facebooka w miesięczniku „Press” jest zawsze podobny.
Umieszczane jest logo portalu, pod nim treść wpisu opublikowanego przez redakcję,
a poniżej odpowiedzi na zadane przez redakcję pytanie. Na samym dole znajduje się
dokładny adres tzw. redakcyjnego fanpage'a.
Tygodnik „Motor” o swojej obecności na Facebooku informuje w dziale „Listy od
czytelników”, czyli w miejscu, gdzie integruje się ze swoimi odbiorcami. Jest tam wydzielona specjalna kolumna, w której redakcja zaprasza na swój profil w portalu
społecznościowym oraz instrukcje, w jaki sposób dołączyć do grona czytelników profilu. Co ciekawe, konto „Motoru” na Facebooku jest prowadzone według pewnego
schematu – w zależności od dnia prezentowane są różne treści (zapowiedzi numerów, zdjęcia z testów czy numery archiwalne). Co tydzień, w numerze drukowanym,
prezentowane są także wyniki ankiety przeprowadzonej w serwisie społecznościowym i dodatkowe zdjęcia do materiałów opublikowanych w tradycyjnym wydaniu.
Warto również zwrócić uwagę na kod QR, który po zeskanowaniu prowadzi bezpośrednio do redakcyjnego profilu na Facebooku.
Inny tygodnik motoryzacyjny, „Auto Świat”, również jest obecny w najpopularniejszych serwisach społecznościowych. Na drugiej stronie, w dziale edytorial, pod
artykułem wstępnym, umieszczone są: adres strony internetowej i adresy profili na
Facebooku, Google+, Twitterze oraz adres platformy wideo, gdzie redakcja wstawia
filmy z testów samochodów i prezentacji opisywanych w papierowym wydaniu oraz
publikuje nowe autorskie treści wideo (poradniki, testy samochodów nowych i używanych, porady).
Facebook jest także coraz częściej sposobem kontaktu z redakcją, a także medium,
w którym publikowane są dodatkowe materiały, związane bezpośrednio z zamieszczonymi w wydaniach tradycyjnych. To sposób na utrzymanie czytelnika na dłużej
przy tytule, podtrzymanie aktualności opisywanych tematów, wzajemny przepływ
treści. Profil na portalu społecznościowym staje się również 'mostem' łączącym
nadawcę i odbiorcę, może nawet doprowadzić do sytuacji, w której odbiorca staje się
nadawcą, co do tej pory było charakterystyczne wyłącznie dla tekstów internetowych.
Twitter z kolei jest platformą chętnie wykorzystywaną do promowania treści
artykułów z egzemplarzy drukowanych i materiałów publikowanych na redakcyjnych
portalach. Jest to także miejsce na zbieranie opinii i reakcji odbiorców. Na Twitterze,
udzielają się także sami dziennikarze, których wpisy są przytaczane przez redakcję
i stanowią uzupełnienie redakcyjnych komentarzy lub newsów. Oni również często
używają Twittera do promocji swoich artykułów i publikacji.

60

Facebook, Twitter i YouTube w mediach tradycyjnych.

Rys. 4
Źródło: F1 Racing, nr 104, marzec 2013
W momencie zamykania miesięcznika redakcja nie miała pełnych informacji na temat składu kierowców. Informację udostępniono później na Twitterze. W tym samym numerze, w rubryce „Na krawędzi”
po dodatkowe materiały od autora redakcja także odsyła do profilu dziennikarza w tymże serwisie.

Serwisy społecznościowe nie powinny być postrzegane jednak przez redakcje
prasowe jako medium nastawione na jednostronną komunikację, gdzie interakcja
jest ograniczona do minimum. „Gazeta Wyborcza” jest jednym z tych tytułów prasowych, które w minimalnym stopniu wykorzystują funkcjonalność Twittera. Zamiast
interakcji z odbiorcą i nawiązywania z nim kontaktu, profil „Gazety Wyborczej” proponuje strumień RSS-ów, informujący o artykułach pojawiających się na stronie
i w numerze drukowanym.

Rys. 5
Źródło: Twitter.com
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Główną funkcją RSS-ów jest szybkie informowanie o nowych treściach na stronie
i przekazywanie informacji, a więc funkcje, które pełni także Twitter. Komunikacja za
pomocą RSS-ów jest jednak jednostronna, nastawiona na nadawanie, bez możliwości interakcji z odbiorcą, bez sprzężenia zwrotnego (komunikacja typu broadcast).
Wiele redakcji, posiadających również funkcję RSS-ów, wykorzystuje swoje profile
twitterowe (ale także w innych mediach społecznościowych) w podobny sposób – do
promocji macierzystego serwisu internetowego. „Już w 2009 r., na pierwszej szerokiej fali popularności ćwierkającej strony redakcje dostrzegły, że strumień postów
doskonale spisuje się jako zamiennik kanału RSS”8. Większość redakcyjnych postów
na Twitterze pełni, wbrew zamierzeniom i głównemu celowi serwisu, funkcję odsyłaczy do stron i materiałów redakcji. Na dodatek, ogromna ilość publikowanych tam
treści nie jest nawet dodawana przez osoby prowadzące profil osobiście: „w internecie nie brakuje narzędzi takich jak Twitterfeed – prosta w użyciu aplikacja, zdolna
automatycznie wczytywać wskazany kanał RSS i wyświetlać wszystkim śledzącym
9
profil kolejne nagłówki razem z oryginalnymi linkami do artykułów” . W ten sposób
nie tylko nie jest wykorzystywany potencjał Twittera, ale dla większości użytkowników tak prowadzony profil będzie zwykłym i nieciekawym „spamowaniem”, „zaśmiecającym timeline” („przeciętny twitterowy kanał publikuje około sześciu wpisów
w ciągu dnia. Kanały mediów robią to kilkanaście lub kilkadziesiąt razy na dobę”10).
„Gazeta Wyborcza”, na swoim profilu w serwisie Twitter, umieszcza także zapowiedzi kolejnych numerów, publikując dzień przed pojawieniem się numeru drukowanego jego okładkę. Na Facebooku z kolei oprócz zdjęcia okładki publikowana jest
krótka zapowiedź i omówienie najważniejszych artykułów z nadchodzącego numeru.
Tygodnik „Wprost” wykorzystuje Facebooka w inny sposób – za pomocą specjalnej, płatnej aplikacji, możliwe jest czytanie wydania elektronicznego.
Mimo ogromu możliwości i funkcji oferowanych przez serwisy społecznościowe,
redakcje tytułów prasowych wykorzystują je w niewielkim stopniu. Dominuje promocja macierzystego serwisu internetowego i materiałów publikowanych w wydaniach drukowanych. Kreatywne wykorzystanie Facebooka, Twittera czy YouTube
i publikacja tam unikalnych treści oraz angażowanie odbiorców nadal jest w polskiej
prasie rzadkością.

2. Radio
Radio już od dawna stało się medium wieloplatformowym, odbieranym już nie
tylko poprzez tradycyjne odbiorniki, ale także poprzez telefony, smartfony, tablety,
komputery i telewizory. To wynik transmisji strumieniowej (streaming), prowadzonej

8
9
10

Za: L. Olszański, Media…, s. 225.
Tamże.
Za: L. Olszański, Media…, s. 241.
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równolegle: tradycyjnie i przez Internet, nazywanej radio stream (transmisja symultaniczna). Radia internetowe i tradycyjne, udostępniające strumień w sieci, wprowadzały stopniowo wartość dodaną, tzw. e-radio, gdzie oprócz muzyki, na ekranie
wyświetlano nazwę utworu, czas trwania, link do strony internetowej czy możliwość
zakupienia słuchanego właśnie utworu w wybranym sklepie internetowym. Kolejnym krokiem było i-radio, nazywane radiem interaktywnym, którego słuchacz decyduje o treści i kolejności programów za pomocą prostych interfejsów. Kwestią czasu
pozostawało, kiedy stacje radiowe zaczną w sposób efektywny (i efektowny) wykorzystywać Internet i media społecznościowe. Obecnie „prawie każda rozgłośnia
radiowa ma swoją stronę internetową. Internet pozwala uzupełniać formy przekazu
radiowego, daje bowiem możliwość nadawania programu, odsłuchania lub przeczytania wyemitowanych wiadomości (…) oraz interaktywnego kontaktu z odbiorca11
mi” . Portale i strony stacji radiowych to nie tylko przepływ tych samych treści
i alternatywny sposób ich prezentacji (audio/tekst, zdjęcia), ale i wzajemne ich uzupełnianie. „Przekaz obecny na antenie radiowej zostaje uzupełniony w internecie.
Stał się on ważnym rynkiem, na którym trzeba być obecnym, by przetrwać”12. W ten
sposób nadawany jest m.in. program Moniki Olejnik w Radiu Zet, gdzie część rozmowy prezentowana jest równolegle w Internecie i na antenie tradycyjnej, natomiast dokończenie rozmowy nadawane jest już tylko online (gdzie prezentowany jest
także obraz wideo ze studia). Po portalach internetowych przyszła kolej na profile
w serwisach społecznościowych. Właściwie każda z większych stacji radiowych posiada profil na Facebooku czy Twitterze. W odróżnieniu do prasy, nie są one w większości
wykorzystywane jako platforma do promocji własnych materiałów i serwisów internetowych. Za przykład wykorzystania funkcjonalności serwisów społecznościowych
posłużą mi trzy stacje radiowe: Radio Zet, ESKA i TOK FM.
a) Radio Zet (Facebook: 296 tys. fanów, Twitter: 7922 obserwujących, YouTube:
3342 subskrypcje13). Przyglądając się aktywności pracowników stacji w tych serwisach, można dostrzec, że wpisy w dużej mierze wykonywane są przez prowadzących poszczególne audycje. Facebookowy profil stacji wypełniają posty
przygotowywane przez antenowych dziennikarzy, tworzone według schematu:
imię prowadzącego, treść posta, bezpośrednie pytanie skierowane do odbiorcy,
np. „Radomir: 7 lat więzienia grozi hiszpańskiej pianistce, która została pozwana
przez sąsiadkę za spowodowanie urazu psychicznego i zanieczyszczanie środowiska hałasem! A jak z Waszymi sąsiadami – żyjecie w zgodzie? Fajnych macie
sąsiadów? :)”14. W tym miejscu publikowane są też najświeższe newsy, które
można usłyszeć w serwisach informacyjnych Radia ZET oraz przeczytać na stronie
internetowej rozgłośni.
11

K. Bernat, Radio w eterze i w internecie. Sposoby kontaktu ze słuchaczami, [w:] Internetowe gatunki dziennikarskie, K. Wolny-Zmorzyński, W. Forman (red.), Warszawa 2010, s. 109.
12 Tamże, s. 110.
13 Dane z 14.11.2013.
14 https://www.facebook.com/radiozet (dostęp: 12.11.2013).
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Konto w serwisie Twitter stanowi znikomy procent treści tworzonych specjalnie
na potrzeby tego mikrobloga – Twitter stanowi w przypadku Radia Zet kanał
prezentacji treści publikowanych na Facebooku.
Kanał w serwisie YouTube to materiały wideo z nagrywanych audycji, wywiady
z dziennikarzami i prezenterami radiowymi, teledyski i fragmenty programów
z radiowej ramówki (jak np. audycja o nowych technologiach „Technologika”,
w której na antenie prezentowane są wyniki testów sprzętu, natomiast w Internecie publikowane są dodatkowe materiały w postaci filmów).
b) Radio Eska (Facebook: 1.294.152 fanów, Twitter: 13.943 obserwujących,
YouTube: 3007 subskrypcji15). Obecność Radia Eska w social media jest przemyślana i bardzo spójna (zamiast logo stacji w profilowych awatarach pojawia się ten
sam hashtag, charakterystyczny dla komunikacji internetowej i serwisów społecznościowych, #Eska). Jest to radio skierowane głównie do ludzi młodych, stanowiących największy procent użytkowników serwisów społecznościowych. Stąd
największa liczba fanów na Facebooku, spośród wszystkich stacji radiowych
w Polsce. Oprócz trzech, omawianych w tym artykule, serwisów społecznościowych Eska jest również obecna na Instagramie, serwisie, w którym użytkownicy
dzielą się między sobą swoimi zdjęciami z codziennego życia. Podążanie za trendami – Instagram dynamicznie rozwijający się w Polsce i zyskujący coraz większą
popularność16 – i umiejętne wykorzystywanie funkcjonalności mediów społecznościowych, sprawia, że Eska jest liderem social media w kategorii rozgłośni
radiowych.

Rys. 6
Źródło: Facebook.com/ESKA
Uwagę zwraca nietypowy awatar z nazwą stacji, będący w istocie hashtagiem, charakterystycznym dla
komunikacji internetowej. Warto zwrócić również uwagę na przenikanie się kilku innych serwisów
społecznościowych w ramach jednego. Bezpośrednio z profilu na Facebooku możemy przejść do treści
na YouTube, Twitter i Instargramie.
15

Dane z 14.11.2013.
Zob. Wyborcza.pl: Instagram bije w Polsce rekord. Skąd ten napływ użytkowników?, http://wyborcza.pl/
1,75248,14942613,Instagram_bije_w_Polsce_rekord__Skad_ten_naplyw_uzytkownikow_.html (dostęp:
12.11.2013).
16
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c) TOK FM (Facebook: 59.611 fanów, Twitter: 60.599 obserwujących, YouTube:
90 subskrypcji17). Pierwsze w Polsce radio informacyjne obecność na Facebooku
i Twitterze wykorzystuje głównie do przekazywania najświeższych informacji.
Profil TOK FM posiada największą liczbę obserwujących spośród wszystkich stacji
radiowych w Polsce, mimo, że stanowi wyłącznie kanał informujący o nowych
artykułach i newsach publikowanych na portalu radia i jest nastawiony na jednostronną komunikację bez żadnych elementów interakcji z odbiorcą. Dużą liczbę
obserwujących możemy tłumaczyć tym, że Twitter jest często traktowany przez
użytkowników jako źródło informacji, a TOK FM ma przecież wyłącznie charakter
informacyjny. Profil stacji na Facebooku jest już bardziej interaktywny, pojawiają
się na nim zapowiedzi audycji, informacje o gościach i tematach rozmów z nimi
oraz pytania skierowane do odbiorców, pobudzające słuchaczy do interakcji. Reakcje i komentarze czytelników często są przytaczane na antenie, wobec czego
dyskusja toczona jest na trzech różnych obszarach: radio-Facebook, FacebookFacebook i radio-radio. Konto redakcji TOK FM na YouTube nie jest aktualizowane
od ponad 6 miesięcy. Wcześniej publikowane tam były nagrania z audycji (m.in.
EKG i Poranek) i wywiady, jednak po wprowadzeniu streamingu na żywo ze studia
radiowego porzucono publikację nagrań w tym serwisie.

Rys. 6 i 7
Źródło: Facebook.com, Twitter.com
Po lewej stronie interaktywny wpis redakcji z zapowiedzią tematyki audycji oraz bezpośrednim pytaniem do słuchaczy, stanowiącym zaproszenie do dyskusji. Po prawej wykorzystanie podobne do
opisywanego w kontekście Gazety Wyborczej, profil przypomina kanał RSS, dominuje komunikacja
jednostronna.
17

Dane z 14.11.2013.
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Stacje radiowe najbardziej aktywne są nadal na Facebooku, gdzie jest obecna
większość z nich. W październikowym raporcie Fanpage Trends Polska18, w kategorii
stacji radiowych, zdecydowanym liderem pozostaje Radio Eska z największą ilością
fanów i ich czteroprocentowym przyrostem (49.793). Słuchacze tej stacji i fani na
Facebooku są najbardziej zaangażowani spośród wszystkich innych stacji radiowych
(6% zaangażowanych – 70.154 osób), a publikowane tam treści posiadają największą
liczbę odniesień (tzw. „liczba osób, które o tym mówią”). Jest to wynikiem wszystkich
aktywności na redakcyjnym profilu w ciągu miesiąca (tzw. Interactivity Index). Radio
Zet znajduje się na trzecim miejscu w rankingu wg. liczby fanów, ale dopiero na
szóstym, jeżeli idzie o ich zaangażowanie (15.739), co jest pochodną niskiego
wskaźnika interaktywności profilu (Relative Activity). Do fanpage'a w ciągu miesiąca
odniosło się ponad 10 tys. osób, co daje stacji 4. miejsce. Ostatnia z analizowanych
w tym punkcie rozgłośni, TOK FM posiada najmniej fanów ze wszystkich trzech stacji
radiowych. Liczba 58.617 i trzyprocentowy ich przyrost daje dopiero 15. miejsce
w Polsce, choć statystyki prezentują się lepiej, jeśli analizować aktywność użytkowników. Aż 15% z nich wchodziło w interakcje z treściami na stronie (wskaźnik Relative
jest wyższy niż w przypadku Radia Eska, co można tłumaczyć tym, że choć TOK FM
posiada mniej fanów, to są oni bardziej zaangażowani i aktywni na profilu)19.

3. Telewizja
Licząca już ponad siedem dekad telewizja zaliczana jest do mediów tradycyjnych.
Powiązania z siecią WEB, mediami społecznościowymi i technologiami mobilnymi
oraz coraz większa z nimi integracja, zmusza do redefinicji i ponownego przyporządkowania tego medium, które coraz bardziej zbliża się do nowych mediów i być może,
dzisiejsza telewizja powinna być postrzegana jako należąca do nowych mediów.
Przenikanie się telewizji i Internetu już dawno wykracza poza udostępnianie tych
samych treści różnymi kanałami. To już nie tylko VOD, czyli 'telewizja na życzenie',
kiedy wcześniej wyemitowane programy na antenie możemy obejrzeć za pośrednictwem Internetu, to nie tylko telewizyjne podcasty udostępniane na YouTube czy za
pośrednictwem RSS-ów. Procesy konwergencji między telewizją i Internetem ewoluują i rozwijają się zgodnie z rozwojem technologicznym, a także panującymi trendami
i zwiększającą się popularnością mediów społecznościowych. Od czasu, kiedy powstała pierwsza, całkowicie internetowa stacja telewizyjna (amerykański rozrywkowomuzyczny kanał Mania TV20), związek między telewizją a Internetem stopniowo się
zacieśniał. Następnym krokiem był live-streaming, czyli dostarczanie treści multimedialnej, programów emitowanych w telewizji, równocześnie do Internetu przez
tradycyjne stacje telewizyjne. Takie transmisje miały zazwyczaj miejsce na portalach
18

Comiesięczny raport przygotowywany przez firmę Sotrender, http://sotrender.pl.
Wszystkie dane pochodzą z zestawienia Fanpage Trends Polska, kat. stacje radiowe, A. Prończuk, Sotrender,
www.sotrender.pl/fanpage-trends-category/201310/stacje_radiowe#trends (dostęp: 15.11.2013).
20 Zob. L. Olszański, Dziennikarstwo…, s. 182.
19
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informacyjnych lub stronach domowych tychże telewizji. Kolejnym elementem
wykorzystywania funkcjonalności Internetu było włączenie komunikatora wideo
Skype do rozmów z gośćmi poza studiem. W ten sposób dziennikarze i prowadzący
program mogli szybko połączyć się z niemal każdym rozmówcą na świecie, bez konieczności angażowania profesjonalnego sprzętu i tworzenia tymczasowego studia.
Strony i portale tematyczne tworzone przez redakcje telewizyjne szybko przestały
być tylko medium informującym o programie i interesujących pozycjach w ramówce.
Stawały się ważnym elementem komunikacji z odbiorcą, sposobem popularyzacji
konkretnych programów i angażowania odbiorcy, zatrzymania go na dłużej. W tym
celu tworzono ankiety tematyczne, poświęcone programom z ramówki czy bohaterom seriali. Odpowiednie ich wykorzystanie pozwoliło niektórym redakcjom wzbogacić swoje programy o treści przygotowywane przez odbiorców – tutaj doskonały
przykład stanowi platforma Kontakt24, stworzona przez TVN24, za pośrednictwem
której odbiorcy, wykorzystując np. telefon komórkowy, mogą zamieszczać informacje, które sami zdobyli i nagrywać wydarzenia, których byli świadkiem. Taki materiał
jest często wykorzystywany przez redakcję na antenie głównego programu.
Media społecznościowe dały jeszcze więcej możliwości interakcji z odbiorcą,
popularyzacji treści, angażowania widza i tworzenia treści multimedialnych. Obecnie
większość telewizji, oprócz strony internetowej czy rozbudowanego portalu, jest
obecna także na Facebooku, Twitterze, udostępnia swoje materiały na YouTube. To
m.in. te serwisy zapoczątkowały rewolucję, jeżeli idzie o postrzeganie tradycyjnej
telewizji. Odpowiednie wykorzystanie kanałów społecznościowych wprowadza
zwykły odbiór nadawanych programów na nowy poziom, sprawia, że postrzegana
jako stare medium telewizja staje się coraz bardziej interaktywna i wieloplatformowa, a granica pomiędzy tym, co jest telewizją, a co nią nie jest, coraz bardziej się
zaciera. Proces, o którym mowa, nazywany jest social TV, w wolnym tłumaczeniu
oznaczający telewizję społecznościową. Jest to przenikanie się tradycyjnej telewizji
i serwisów społecznościowych.
Social TV to także określenie technik wspomagających komunikację i interakcję
wewnątrz serwisów społecznościowych w trakcie oglądania telewizji lub treści związanych z telewizją. Obejmuje ono również naukę związaną z obserwowaniem zachowań odbiorcy, badaniem jego reakcji wyrażanych na serwisach społecznościowych.
Telewizja społecznościowa stanowi aktywny obszar badań i rozwoju, co generuje
nowe usługi, za pośrednictwem których operatorzy telewizyjni i producenci treści
szukają nowych źródeł dochodów21. Inna definicja tego pojęcia to „technologie,
skupiające się wokół telewizji, które promują komunikację i interakcję wewnątrz
społecznościową, związaną z treścią konkretnego programu”22. Social TV jest terminem lokującym się blisko telewizji interaktywnej, wpływającym na proces zmiany
21

Zob. J. Torrez-Riley, The Social TV Phenomenon: New Technologies Look to EnhanceTelevision's Role as anEnabler
of SocialInteraction, http://torrezriley.com/projects/researchpaper/SocialTVpaper.pdf (dostep: 15.06.2014).
22 Mashable.org.
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komunikacji między nadawcą a odbiorcą, która do niedawna była wyłącznie jednostronna. Obecnie telewizja staje się coraz bardziej interaktywna, z natychmiastowym
sprzężeniem zwrotnym, angażująca społeczności. „Social TV zapewnia lepszą komu23
nikację między nadawcą a odbiorcą, niż kiedykolwiek było to możliwe” .
Sprzężenie telewizji i mediów społecznościowych przynosi korzyści zarówno odbiorcom, jak i nadawcom. Z jednej strony, konsumenci uzyskają możliwość nawiązania komunikacji z gwiazdami telewizyjnymi, mogą wyrażać swoją opinie o programie,
dzielić się spostrzeżeniami, a na dodatek mieć poczucie, że ktoś ich wysłuchuje. Z drugiej strony, nadawcy mają niepowtarzalną szansę dostosowania oferowanych treści
do potrzeb odbiorców. Śledzenie tego, co się mówi o danych audycjach w social
media jest nieocenionym narzędziem analitycznym24.
Próby wprowadzenia interaktywności, angażowania odbiorcy, umożliwienia mu
wzięcia udziału w programie, który ogląda, wyrażenia opinii, były podejmowane już
wcześniej. Wysyłanie pytań do gości programów talk-show poprzez e-mail czy SMS,
telefoniczne głosowanie w programach rozrywkowych, przesyłanie pozdrowień czy
udział w programie poprzez telefon lub Skype. Prawdziwym przełomem są jednak
media społecznościowe i technologie mobilne, które wprowadzają pojęcie 'dwuekranowej partycypacji (multiscreening)', gdzie jednym z ekranów jest ekran telewizora, a drugim smartfon. „Z badań Interactive Research Center wynika, że 73%
polskich internautów w wieku 19-30 lat, podczas oglądania telewizji, korzysta z laptopa, smartfona lub tabletu. Z co najmniej dwóch urządzeń na raz korzysta co czwarty
25
polski internauta w wieku 19-30 lat” .
Social TV jest połączeniem kilku kanałów w komunikacji. Najczęściej jest to połączenie przekazu wideo w telewizji lub Internecie oraz social media. Połączenie to
umożliwia reakcję w czasie rzeczywistym na to, co dzieje się na antenie. Social TV
angażuje i pozwala pogłębić interakcję26. Social TV jest urzeczywistnieniem zwykłych
rozmów prowadzonych w trakcie oglądania telewizji27 i przeniesieniem tego zjawiska
do Internetu, gdzie środkiem komunikacji stają się media społecznościowe.

a) TVViter
Media społecznościowe zmieniają sposób oglądania seriali i programów. Jednym
z najczęściej wykorzystywanych serwisów społecznościowych w telewizji jest Twitter,
który sam w sobie jest także ciekawym źródłem informacji dla dziennikarzy
telewizyjnych i nie tylko. Coraz częściej tematem newsa jest 140-znakowy wpis na
Twitterze. Tak było m.in., kiedy swój profil na tym serwisie uruchomił papież
Benedykt XVI. Media już na długo przed pierwszym wpisem informowały o tym
23
24
25
26
27

Za: P. Luty, Telewizja w końcu interaktywna, Forbes.pl (dostęp: 23.10.2013).
Tamże.
A. Robotycka, Social TV daje więcej niż TV i social razem wzięte, Nowymarketing.pl (dostęp: 30.10.2013).
Tamże.
Zob. http://www.whatissocialtelevision.com (dostęp: 14.11.2013).
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wydarzeniu. Dziennikarze często zwracają również uwagę na twitterową wymianę
zdań między politykami czy też np. na listę osób przez nich obserwowanych. Tematem newsów stają się publikowane tam zdjęcia (których dodawanie jest bardzo
proste i szybkie). Materiał w telewizyjnym serwisie informacyjnym może stanowić
także opublikowane na Twitterze zdjęcie. Tak było w przypadku narodzin dziecka
piosenkarki Shakiry i piłkarza Gerarda Pique, którzy na swoich profilach publikowali
najpierw zdjęcia z USG28, a kolejne zaraz po narodzinach dziecka. Informację na podstawie zdjęć umieszczonych na Twitterze podały nie tylko portale internetowe, ale
także stacje radiowe29 i telewizyjne (m. in. Fakty i Wiadomości).
„Twitter i telewizja tworzą wyjątkowy, unikalny związek” – tak o relacji tego mikrobloga i telewizji mówiła Chloe Sladden, dyrektor ds. współpracy z mediami Twittera
podczas konferencji SXSW South by Southwest w Austin. Statystyki i obserwacje
prowadzone przez twórców Twittera pokazują, że ludzie bardzo często tweetują
w trakcie oglądania telewizji. Sladden podkreślała, że wiele programów i stacji telewizyjnych powinno zatrudniać osoby, które będą się zajmowały moderowaniem tych
dyskusji, skupianiem konwersacji na konkretnych tematach i ich odpowiednim kształtowaniem. Jednym ze sposobów porządkowania dyskusji i łączenia społeczności były
#hashtagi30, które producenci telewizyjni włączali do swoich programów. Wpisy na
Twitterze oznaczane kluczowymi hasłami, które prezentowane są na antenie, tworzyły strumień informacji poświęconych wszystkiemu, co dotyczy oglądanego programu
– dyskusje, opinie, wymiana myśli, komentarze. Korzyści z takiego rozwiązania są
dwustronne – konsumenci w łatwy sposób mogą znaleźć inne osoby, dzielące tę
samą pasję, zainteresowania, związane z wybranym programem w telewizji. Twórcom pozwala to w łatwy sposób wychwycić opinie na temat ich produktu, zbadać
popularność, ustalić mocne i słabe strony. Natychmiastowe sprzężenie zwrotne,
które umożliwiają serwisy społecznościowe i wgląd w jego treść, jest przydatne nie
tylko do badań nad popularnością programów, ale umożliwia także bieżące angażowanie się publiczności w czasie rzeczywistym (tj. trwania programu). To ważny
element planowania strategii i projektowania programów. Doskonałym przykładem
użycia funkcjonalności Twittera i hashtagów jest telewizja MTV, organizująca coroczną imprezę MTV Video Music Awards. Producenci umiejętnie kształtują dyskusję,
jeszcze przed rozpoczęciem transmisji telewizyjnej, za pomocą #VMA – skróconej
nazwy imprezy. Tweetów z tym hasłem pojawiło się przed i w trakcie transmisji ponad
1.200.000. Wejścia na żywo stanowiły także nawiązanie interakcji z widzami,
28

Zob. „W Przerwie” (brak daty opublikowania), Gerard Pique i Shakira pokazali pierwsze zdjęcie dziecka,
http://www.wprzerwie.pl/Wpis,Sport,535707,1,Gerard-pique-i-shakira-pokazali-pierwsze-zdjecie-dziecka.html
(dostęp: 22.10.2013).
29 Zob. J. Satora, Uroczy maluszek! Shakira i Pique pokazali dziecko, RMF 24 z 05.02.2013 r., http://www.rmf24.pl/
kultura/news-uroczy-maluszek-shakira-i-pique-pokazali-dziecko-zdjecie,nId,837398 (dostęp: 23.02.2012).
Informacje opisywane na portalu kilkukrotnie pojawiły się także w programie informacyjnym „Fakty RMF FM”
(dostęp: 14.11.2013).
30 Więcej na temat „hashtagów” i ich wewnętrznych odmian zob. http://www.wisegeek.com/what-is-ahashtag.htm (dostęp: 14.11.2013).
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którzy komentowali występy poszczególnych artystów, nominowanych w różnych
kategoriach, używając odpowiednich słów kluczowych. Trójkę najpopularniejszych
artystów tworzyli Lady Gaga (1.276 tweetów na minutę), Justin Bieber (983 tweety
na minutę) i Rhianna (627 tweetów na minutę). Dla porównania, hashtag programu
używany był 3.404 w ciągu minuty. Prowadzący galę również korzystali z hashtagów,
włączając widzów np. do dyskusji na temat tego, w co będzie ubrana jedna z gwiazd.
W momencie, kiedy o tym rozmawiali, na ekranie pojawił się #whatwillgagawear ('co
założy Gaga'), a najciekawsze propozycje, wysyłane przez widzów na Twitterze, prezentowane były na ekranie telewizora. Hashtagi są też używane do opowiadania
historii, którymi widzowie mogą podzielić się podczas programów nadawanych na
żywo, jak w programie telewizji NBC „Late night Jimmy Fallon”, który zawiera stały
punkt „Late night hashtags”, gdzie czytane są najciekawsze wpisy z Twittera, nadesłane przez widzów.
Innym sposobem integracji społeczności i telewizji jest aktywność osób w niej
występujących. Pomijając fakt, że większość dziennikarzy, aktorów i ludzi związanych
z mediami prowadzi swój profil na Facebooku czy jest aktywna na Twitterze, ich
obecność w mediach społecznościowych może być efektywnie wykorzystywana.
I tak, np. w trakcie programu informacyjnego, jedna z reporterek, po ’wejściu na
żywo’ dalszą relację prowadzi za pośrednictwem Twittera (tak swoje serwisy informacyjne prowadzi m.in. stacja CNN, która podczas relacji wyświetla nazwę konta
wypowiadającego się dziennikarza). @DanielTosh, w trakcie swoich show na antenie Comedy Central, prowadzi rozmowy na żywo, w trakcie trwania programu,
a @JeffProbst, podczas emisji odcinków programu typu survival, dodaje wpisy z tego,
co aktualnie się dzieje na miejscu.

b) Facebook
Obecnie już sytuacją normalną jest, że większość stacji telewizyjnych, a nawet
pojedynczych programów i seriali, posiada systematycznie uaktualniany profil na
Facebooku. Jest to miejsce do kontaktu między producentami, widzami, aktorami
a fanami oraz do popularyzacji treści, zapowiadania nowych odcinków czy publikacji
zakulisowych materiałów. Funkcjonalność Facebooka, choć w innym stopniu niż
Twittera, również daje ogromne możliwości interakcji z widzami, przenikania się programów z serwisami społecznościowymi i angażowania odbiorców różnych platform
medialnych. Możliwość tworzenia natywnych aplikacji związanych ze stacją telewizyjną lub konkretnym programem, to unikalna funkcja, charakterystyczna dla
Facebooka. Producenci tworzą m.in. gry, oparte na bazie filmowej lub serialowej
fabuły, w których użytkownicy, odkrywając sekretne treści, ukrytą zawartość, mogą
ściślej integrować się ze swoim ulubionym programem (interakcja typu 'play along
31
with the show') . Facebook, który do niedawna umożliwiał także tworzenie ankiet,
31
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pozwala na stworzenie wyjątkowej interakcji między producentami programów
a widzami, polegającej na głosowaniu w czasie rzeczywistym. Odbiorcy mogli w ten
sposób sami kształtować treść i fabułę programów. Proces interakcji z widzami
podczas emisji antenowej nazywany jest story sync, a jego częstym elementem jest
właśnie głosowanie i publikowanie ankiet skierowanych do odbiorców.

Rys. 8
'Tweety tygodnia' na profilu Facebooka X Factor, bezpośredni przykład przenikania się dwóch różnych
serwisów społecznościowych

Coraz popularniejsze są programy, w których łączy się funkcjonalność Facebooka
i Twittera z transmisją telewizyjną. Jako przykład mogą posłużyć programy muzyczne
o charakterze rozrywkowym X Factor i The Voice. Polska edycja tego drugiego programu jest obecna w trzech analizowanych w artykule serwisach. Na Twitterze swoje
konta mają jurorzy i uczestnicy programu, gdzie wymieniają się opiniami, YouTube to
pojedyncze klipy z występów każdego uczestnika, a Facebook stanowi miejsce, gdzie
mogą się wypowiedzieć widzowie, ich komentarze czytane są na antenie, w trakcie
programów na żywo. Facebook przenika się również z serwisem YouTube, w wyniku
publikowania postów z występami wideo poszczególnych uczestników. Każdy z takich
wpisów jest oznaczony imieniem i nazwiskiem występującego artysty i są jednocześnie linkiem do profilu tej osoby na Facebooku. Amerykański i brytyjski X-Factor
profil Facebookowy traktuje jako kanał publikowania multimedialnych treści i ciekawostek związanych z programem, a Twitter jako narzędzie kształtujące program –
za jego pośrednictwem można dyskutować z jurorami, głosować na uczestników i na
najpopularniejszego jurora.
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Podsumowanie
Serwisy Facebook, Twitter i YouTube stają się integralnym elementem strategii
promocji i rozwoju mediów tradycyjnych. Są nie tylko źródłem unikalnych informacji.
Ich wykorzystanie obejmuje takie pola, jak informowanie, angażowanie użytkowników w dyskusje czy współtworzenie przekazu. Procesy konwergencji i rozwój nowych
technologii dają tradycyjnym mediom ogromne możliwości, a funkcjonalność serwisów społecznościowych jeszcze je pogłębia. Wykorzystywanie serwisów społecznościowych zmienia sposób, w jaki postrzegamy tradycyjne media. Do tej pory
nastawione na jeden kanał komunikacji (tekst, dźwięk, wideo) i minimalną interakcję
z odbiorcą, w wyniku procesów konwergencji i specyfiki social media zmieniają swoje
oblicze. Produkują treści multimedialne, wieloplatformowe, aktywnie angażują
odbiorcę na wielu płaszczyznach. Profile na serwisach społecznościowych są nie tylko
sposobem na promocję artykułów w gazecie czy programów w ramówce radiowej
lub telewizyjnej. Dają także ogromne możliwości kreatywnego ich wykorzystania, co
pozwoli na zwiększenie zasięgu, przywiązanie odbiorców do swojej marki i ich aktywizację, przez co można wykorzystywać w przekazie treści stworzone przez użytkowników (user generated content).
Dzięki odpowiedniemu zastosowaniu nowych technologii i funkcjonalności social
media prasa staje się coraz bardziej interaktywna, polisemiczna, oddziałująca na czytelników także po zakończeniu lektury. Radio z kolei może realizować interaktywne
audycje z udziałem słuchaczy i uzupełniać audycję o ich spostrzeżenia i komentarze.
Zjawiska takie jak Social TV i pojęcia 'cross screen experience' i 'second screen
32
watch' (oba odnoszą się do wieloekranowego uczestnictwa, jak moglibyśmy ten termin tłumaczyć), które narodziły się w wyniku konwergencji telewizji i mediów społecznościowych, zmieniają natomiast postrzeganie dzisiejszej telewizji.
Nie można również zapominać o korzyściach nie tylko dla użytkowników, którzy
mogą aktywnie uczestniczyć w tworzeniu mediów, wpływać na ich zawartość. Im
więcej ulubionej treści przez widzów, czytelników czy słuchaczy i sposobów kreatywnej jej prezentacji, kreatywnego 'podania', tym więcej opcji dla reklamodawców.
Ponadto pojęcie 'second screen watch' zachęca do oglądania telewizji na żywo,
zrezygnowania z nagrywania programów w celu przewinięcia reklam i niepotrzebnych treści (wtedy odbiorca automatycznie usuwany jest np. z Twitterowej dyskusji).
Algorytmy sterujące serwisami społecznościowymi dają ponadto możliwości szybkiego sprawdzenia, co odbiorcy lubią, a czego nie, jak reagują na konkretne programy,
artykuły, co wzbudza dyskusję, co zyskuje popularność, a co pozostaje bez reakcji.
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Serwisy społecznościowe z roku na rok zacieśniają swój związek z tradycyjnymi
mediami. Zaciera się granica między odbiorcą tradycyjnych mediów a użytkownikami nowych, cyfrowych platform. Usługi internetowe są dostępne w telewizji, a telewizja dostępna jest w Internecie, radio i prasa wychodzą poza swój tradycyjny kanał
i stają się coraz bardziej multimedialne.
Metod i sposobów wykorzystania serwisów społecznościowych będzie jeszcze
przybywać – media społecznościowe ciągle się rozwijają, dają nowe możliwości.
Należy jednak pamiętać o tym, że jakiekolwiek nie byłyby użyte nowości technologiczne, przygotowane scenariusze z użyciem social media, nic nie uratuje słabego
artykułu, słabej audycji czy nudnego programu.

Facebook, Twitter and YouTube in the traditional media.
How do press, radio and TV make use of the social media?
Summary
Facebook, Twitter and YouTube are becoming an integral part of the PR strategy and evolution of the
traditional media. They are not only a source of unique information, but they also involve users and cocreate the content. Convergence and 'new tech' applications provide the traditional media with great
opportunities as well as functionality that can be well-observed in the use of social media. Editorial
profiles, interactive radio programs with the help of Facebook, or the phenomenon of social TV are just
a few examples of the application of social media by the traditional media, which tend to be more and
more multi-media-like and multi-platform when using different channels for distribution of the content.
Key words: social media, convergence, new media, social TV
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