
Нові медіа –
польський досвід



Інтернет-сервіс «Газети
Виборчої» (Gazety Wyborczej)
Під кінець 90-х газети проспали час Інтернету, але
швидко почали це відпрацьовувати.  Одним з головних
пріоритетів для них стала розкрутка Інтернет-
телебачення як нового медіа,  що дозволило б
результативно розширити круг споживачів. Як
приклад:                                                               
Газета Виборча (паперова версія ) – бл. 4,5 млн. 

читачів на місяць
Gazeta.pl (Інтернет-портал) – 6 млн. користувачів

щомісяця
Plej.gazeta.pl (відео-сервіс) – 4 млн. користувачів

щомісяця



Інтернет-сервіс «Газети Виборчої»
2006 – виникнення редакції Gazeta.Wideo.pl.  Перші матеріали
– записи ранкових розмов з політиками у студії радіо Tok FM, 
яке належить спілці Агора (видавець Газети Виборчої). Рівень –
7 відео-матеріалів на місяць.  
2007 – журналісти локальних відділень Газети Виборчої
отримують для роботи мобільні телефони Nokia 93i, що
дозволяє їм записувати короткі репортажі та відео-інтерв’ю. 
Підписання договорів із Агенціями Reuters i AFP, а також
телевізійними станціями Canal+   і Polsat на публікацію їх
матеріалів (фільмів/відео-роликів).   Виникнення Товариства
TiVi.pl, завданням котрого є виробництво власних роликів та
серіалів. 
2008 – сервіс Gazeta.Wideo.pl. транслює вже 300 відео-
роликів на тиждень, в тому числі інтерв’ю з радіо Tok FM. 
2009 – видозміна сервісу Gazeta.Wideo.pl в сервіс
Plej.Gazeta.pl, що включає в себе 11 тематичних каналів, як
наприклад:     



Світові новини – Gazeta24.tv



Зірки і шоу – Plotek.tv



Рецензії комп’ютерних ігор
– Gamecorner.tv



Автомобілi та техніка – Motopl.tv



Крім того:

спорт

музика (теледиски)фільмимісцеві новини

поради на щодень



TiVi.pl – створення інтернет-
серіалів:
власних та за ліцензією, а
також історія їх створення.  
Наприклад, історія
створення популярного у
Польщі серіалу «Світ за
законами сім´ї Невдах», а
також серіал для підлітків
„Bee like Avril Lavigne”, 
котрий було створено на
замовлення косметичної
фірми Procter and Gamble, 
виробника парфумів Avril 
Lavigne „Black Star” в рамках
світової рекламної кампанії
цього запаху.     



Джерела прибутків:
Новий плеєр, який розширює можливості

відео-реклами

Спонсори (мережа мобільного зв’язку)

Product placement (показ у роликах
продуктів відомих фірм – мобільних
телефонів, косметики, автомобілів, тощо)



Принципи роботи Інтернет-редакції, 
що створює відео-ролики (згідно із
досвідом Газети Виборчої): 
1. Ролик не повинен тривати довше, аніж 2-5 хвилин
2. Зміст ролика важливіший, аніж його технічна якість.       
3. Телебачення в інтернеті недороге. 
4. Обов’язково потрібні хороші люди. 
5. Важливим є час на навчання та для експериментів. 
6. У кожному паперовому видавництві можна знайти масу

синергії.   



Приклад 2. Сервіс громадської
журналістики Новини24.pl
Сервіс виник у 2006 році як
окрема редакція в рамках
видавництва Polskapresse. 
Потім його було приєднано
до редакції нової газети
„Polska”. Мережа дозволяє
людям з усієї країни
розміщувати коротку
інформацію, фільми, 
фотографії про те, що
трапилося в їх місті. Якість
та правдивість інформації
перевіряється декілька
особовою групою
професійних журналістів.



Принципи написання в Новини24.pl:
Тексти будуть вважатись правдивими тоді, коли ти

підтвердиш їх фотографією висловлюванням особи, що
пов’язана із темою, яку ти описуєш
Саме ти знаходишся найближче до події, а не

журналісти прес-агенції. Маєш на 2-3 години більше часу, 
ніж вони, щоб зробити хороший матеріал
Пам’ятай – ти маєш знання, яких не мають інші. Якщо ти

– водій, ти можеш бути потрібним як експерт при аварії
Читабельність тексту залежить від:  

a)тематики, 
b)заголовку, 
c)хорошої категоризації
Вживай запитальні речення.  Знак запитання

обов’язково викличе зацікавлення. Не забудь лише
відповісти на це запитання у своєму матеріалі.



Приклад 3. Сервіси Gover.pl, 
Pitbul.pl
Обидва сервіси (мережі) було
створено фірмою Autentika, яка
спеціалізується на великих Інтернет-
проектах, включаючи і соціальні
мережі. Більшість роботи при їх
створенні було виконано на відстані
(через Інтернет) групою з близько 15 
осіб з усієї Польщі – інформатиків, 
програмістів, графіків та журналістів. 
Незабаром обидві мережі були
куплені видавничою агенцією
Wprost, власником великого
польського політичного щотижневика
„Wprost”. Їх було включено в склад
Інтернет-порталу тижневика як
додаток до нього.  



Gover. pl - перший у Польщі
сервіс типу „watch dog”
(сторожовий пес). Його цілі це:
1. Спостерігати за

діями політиків у
Сеймі

2. Надавати дані
щодо їх роботи
та активності

3. Перевіряти, як
реалізуються
обіцянки уряду, 
висловлені
прем’єром в
парламентському
поданні



Gover. pl - перший у Польщі
сервіс типу „watch dog”:
Уся інформація, що публікується в мережі Gover.pl, 

підтверджується даними, який польський парламент
зобов’язаний подавати для ЗМІ на підставі ст.61 
Конституції РП i ст.172 Правил роботи Сейму РП, в яких
ідеться про право доступу до публічної інформації, а також
прозорість роботи парламенту.  
Сервіс співпрацює із Центром стратегічного і політичного

аналізу Ягеллонського університету у Кракові, який готує
для Gover.pl рапорти, що містять моніторинг та оцінку дій
влади.    
Завдання сервісу - надати виборцям об’єктивні дані на

тему рівня роботи обраних ними політиків.              



Pitbul.pl:
Mережа, яка була
створена теж з метою
контролю за діями
політиків, але на
відміну від Gover.pl, її
завданням є
дозволити
користувачам
надсилати
найгостріші коментарі
щодо діяльності та
приватного життя
польських політиків. 
Pitbul.pl носить
яскравий сатиричний
характер.     
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