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Powitanie Gości i rozpoczęcie konferencji

Fejsbukuję, więc żyję... 

prowadzenie: Agata Latacz, Olga Forlicz

10.10-10.25 

Bartłomiej Olechowski (student III  roku architektury informacji, Koło Naukowe Architektów Informacji, Uniwersytet Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Małgorzata Czarnik (Koło Naukowe „Psyche”, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w
Krakowie): Zjawisko mądrości tłumu wśród studentów – case study facebookowej grupy „Studentawka”
Celem analizy jest facebookowa grupa społecznościowa „Studentawka”, należąca do organizacji non-profit „Kogutorium” zajmującej
się m.in. wspieraniem uczniów i studentów w dochodzeniu do ich spraw. Grupa wpisuje się w społeczność tzw. „jebawek”, czyli grup
wywodzących się od pierwotnej grupy „Jak będzie w akapie” zrzeszających młodych ludzi. Działalnością statutową grupy jest skupianie
zarówno osób zainteresowanych tematyką studencką bezpośrednio, jak i osób potrzebujących wsparcia i pomocy w tym zakresie.
Podczas referatu przedstawiona zostanie geneza „jebawek”, ich fenomen, oraz rola grupy „Statutawka” w życiu studenta” zarówno na
płaszczyźnie wspierania na poziomie administracyjno-systemowym, jak i również w obliczu studenckiej codzienności.

10.25-10.40 

Łukasz Kruczkowski (student II roku zarządzania i inżynierii produkcji, studia inżynierskie, Wydział Mechaniczny
Technologiczny, Politechnika Śląska w Gliwicach): Shadowban facebookowego profilu „Grupa Operacyjna »Patriot «” 
Przedstawienie definicji pojęcia shadowban i związanych z nim konsekwencji ograniczenia działalności promocyjnej na portalu
społecznościowym Facebook. Przedmiotem analizy jest profil społecznościowy „Grupa Operacyjna »Patriot «”. Omówienie
charakterystyki działalności grupy w kontekście łamania standardów społeczności (community guidelines) portalu Facebook. Analiza
wpływu shadowban-a na działalność oraz zasięgi profilu społecznościowego „Grupa Operacyjna »Patriot «”.
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10.40-10.55 

Agata Latacz (studentka I  roku informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, Koło Naukowe Infologów, Instytut Nauk o
Kulturze, Uniwersytet Śląski w Katowicach): Zielony Facebook – eko-tematy w social mediach
Żyjemy w czasach ogromnego postępu w wielu dziedzinach nauki – dziś często rezygnuje się z wydawania poważnych publikacji
drukowanych ze względu na szybką dezaktualizację informacji – nie inaczej jest z tematyką ekologiczną. Ta dziedzina wiedzy
ewoluuje prawie z prędkością światła, a do tego stała się modna. To stanowi nie lada wyzwanie nie tylko dla badaczy, ale i zwykłych
obywateli – trudno odróżnić prawdę od mitów oraz green washingu niektórych firm. W swoim wystąpieniu przybliżę i przeanalizuję
wybrane przykłady profili merytorycznie zajmujących się tą tematyką oraz postaram się odpowiedzieć na pytanie: jak pisać o ekologii
i zmianach klimatycznych, żeby ludzie chcieli czytać, a jednocześnie żeby nikogo nie obrażać i docierać także do tych
„nieprzekonanych”? Dodatkowo spróbuję podać sposoby na weryfikację zasłyszanych informacji, których pojawia się coraz więcej, a
które przeciętnego konsumenta mogą wprowadzić w zagubienie.

10.55-11.10 

dr Anna Marcol (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach): Facebook jako ważne
narzędzie komunikacji z użytkownikami bibliotek pedagogicznych po wybuchu pandemii COVID-19 (na przykładzie
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach)
Media społecznościowe stały się ważnym narzędziem komunikacji z użytkownikami bibliotek pedagogicznych. Do utrzymywania
kontaktu z otoczeniem najczęściej wykorzystują Facebooka. Na przykładzie analizy fanpage’a Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
im. Józefa Lompy w Katowicach wykazano jego istotną rolę po wybuchu pandemii COVID-19. Służył wówczas jako narzędzie do
przekazywania informacji, promocji zbiorów, popularyzacji działalności biblioteki i innych instytucji oraz realizacji zadań edukacyjnych.

11.10-11.25 

mgr Monika Pająk, mgr Sylwia Sosnowska, mgr Katarzyna Cukierska (Biblioteka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w
Katowicach): Marketing w Bibliotece Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach za pośrednictwem mediów
społecznościowych (Facebook, Instagram, Google)
Cel: analiza relacji między treściami w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, Google) a zaangażowaniem użytkowników
biblioteki naukowej o profilu medycznym; zbadanie jakie treści tworzy Biblioteka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w
celu komunikowania się z użytkownikami online. 
Metody: badanie zawiera 30 postów na Instagramie zebrane od początku istnienia 9 marca 2022 r.; 950 postów na Facebooku
dostępnych na profilu Biblioteki SUM w Katowicach od 10.04.2014 r. oraz 2018 postów pochodzących z Oddziałów Biblioteki SUM.
Obliczono zaangażowanie użytkowników dla każdego typu posta poprzez określenie liczby polubień, udostępnień i komentarzy.
Wykorzystano specyfikację graficzną w tworzeniu materiałów promocyjnych. Zbadano także wpływ wtrąceń klipów wideo na
zamiłowanie użytkowników do przeglądania mediów społecznościowych. 
Wyniki: najczęstszy rodzaj wpisów dotyczył ogłaszania nadchodzących wydarzeń w Bibliotece SUM. Badanie to wykazało również, że
posty dotyczące wiadomości społecznościowych lub inspirujących emocjonalnie wzbudziły duże zaangażowanie użytkowników. Posty z
obrazem lub obrazami tematycznymi mają tendencję do większego zainteresowania odbiorców. Media społecznościowe są idealnym
,,kanałem internetowym” promującym działalność Biblioteki SUM (np. Polską Platformę Medyczną), który umożliwia zainteresowanym
abalietas w czasie rzeczywistym i postrzeganie interakcji z innymi. Mogą służyć jako atrakcyjne narzędzie marketingowe do promocji
usług i wydarzeń wśród społeczności akademickiej.

11.25-11.45 

Dyskusja i przerwa
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Nie tylko Facebook...

prowadzenie: Agata Latacz, Olga Forlicz
 

11.45-12.00 

Anna Wójtowicz (studentka III  roku architektury informacji, Koło Naukowe Architektów Informacji, Uniwersytet Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Julia Łysakowska (studentka II  roku architektury informacji, Koło Naukowe Architektów
Informacji, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie): TikTok jako nowe medium edukacyjne
Celem referatu jest zwrócenie uwagi na fenomen aplikacji TikTok, która w krótkim czasie zyskała pozycję lidera na rynku
międzynarodowym. W 2020 i 2021 roku znalazła się na pierwszym miejscu w rankingu najczęściej pobieranych aplikacji mobilnych na
świecie. Wśród wielu różnych treści, jakie można znaleźć na TikToku, obecne są również takie, które popularyzują wiedzę i informacje w
różnych dziedzinach. Konta o tematyce popularnonaukowej często cieszą się dużym zainteresowaniem i mają liczne grono
obserwatorów – zwłaszcza, gdy są przekazywane w ciekawej i humorystycznej formie. W referacie wykorzystano metodę case study.
Przedstawione zostały przykłady popularnych profili o tematyce edukacyjnej. Dzięki przeprowadzonym analizom możliwe było
uzyskanie odpowiedzi na pytanie dotyczące tego, co wpływa na odbiór treści popularyzujących naukę na TikToku i dlaczego
użytkownicy (przede wszystkim młodzi – w aplikacji obecne jest głównie pokolenie Z) interesują się tego rodzaju materiałami.

12.00-12.15 

Maria Derda (studentka I  roku informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, Koło Naukowe Infologów, Instytut Nauk o
Kulturze, Uniwersytet Śląski w Katowicach): Genealogiczne media społecznościowe w życiu studenta Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach
Celem wystąpienia jest zaprezentowanie wyników badań dotyczących zainteresowania genealogicznymi mediami społecznościowymi
wśród studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz sprawdzenie użyteczności tych portali pod kątem szczególnego typu
odbiorcy, jakim jest student. Omówione zostaną serwisy: MyHeritage, Genealodzy.PL i Ogrody Wspomnień. Zaprezentowane zostaną
zarówno szanse, jak i zagrożenia związane z użytkowaniem tego typu serwisów oraz funkcjonalności oferowane przez konkretne
witryny.

12.15-12.30

Piotr Ostrowski (student I  roku informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, Koło Naukowe Infologów, Instytut Nauk o
Kulturze, Uniwersytet Śląski w Katowicach): Reddit jako narzędzie samokształcenia oraz budowania społeczności
popularnonaukowych
W prezentacji przedstawiona zostanie charakterystyka serwisu Reddit oraz znajdujących się na nim globalnych społeczności
poświęconych tematom popularnonaukowym oraz hobbystycznym z zarysem mechanizmów ich integrowania, zarządzania i rozwoju
poprzez narzędzia platformy. Zostaną również przedstawione techniki przekazywania i organizowania wiedzy oraz informacji na
platformie, zarówno poprzez posty tworzące treść główną, jak i dyskusje w komentarzach, wiki oraz inne funkcje platformy
wykorzystywane przez społeczności w celach informacyjno-organizacyjnych.

12.30-12.45 

Kamil Szostak (student III  roku prawa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, student II  roku informatyki,
Politechnika Poznańska), Natalia Deja (studentka II  roku finansów i rachunkowości, Uniwersytet Gdański): Dyskursy
płciowe. Studenci-aktywiści ruchu „red pill” i czwartej fali feminizmu w social mediach
Upowszechnienie się mediów społecznościowych doprowadziło do zasadniczych zmian w prowadzeniu debaty publicznej. Ten pozorny
truizm w szczególności dotyczy debat natury światopoglądowej. Przejawia się to na dwóch poziomach: łatwości popularyzowania
własnych treści oraz łatwości dostępu do forum. Obecnie social media są areną ekspresji dwóch radykalnych ruchów
światopoglądowych dotyczących roli płci w społeczeństwie: feminizmu czwartej fali oraz tzw. ruchu „red pill”, który jest jego radykalną
negacją. W ramach referatu przedstawimy charakterystykę obecnego dyskursu płciowego, przybliżając najbardziej wpływowe
influencerki i influencerów ideowych w polskim skrawku mediów społecznościowych.

3

3

3

2

2

3

3

3



Czy zawsze jest pozytywnie?

prowadzenie: Agata Latacz, Olga Forlicz
 

 

13.05-13.20

mgr Michaela Demjanová (Department of Church History and Byzantine Studies, Faculty of Orthodox Theology, University
of Prešov, Slovakia): Cultural and Ethical Aspects of Using Information Technologies
The paper focuses on the ethical reflection of some phenomena of present in the context of culture. The dynamics of the present force
us to reflect on problematic situations and dilemmas that are part of everyday life and have a strong value dimension. We find many
suggestions in the reflections of culture as a result of which we have the ambition and the need to think about life in moral categories
constantly. One of the important factors influencing the phenomena of culture is the media. We pay attention to the importance of
information literacy, values and their awareness in the process of using information technologies.

12.45-13.05 

Dyskusja i przerwa
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13.20-13.35 

dr Marek Błaszczyk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Media społecznościowe a problem samotności
Celem wystąpienia będzie ukazanie problemu samotności w kontekście mediów społecznościowych. Będziemy argumentować na rzecz
tezy, że – pomimo obserwowanego dziś postępu cywilizacyjnego (technologicznego), sprzyjającemu intensyfikacji międzyludzkiej
komunikacji oraz umożliwiającemu wręcz nieustanne „bycie w kontakcie” – samotność coraz częściej staje się dla człowieka
problematyczna i uciążliwa. Bywa nawet, i nie są to bynajmniej marginalne przypadki, że wiele osób czuje przy tym swoisty lęk przed
nawiązywaniem rzeczywistych (a nie tylko wirtualnych) kontaktów z ludźmi. Problem ten pogłębia pandemia koronawirusa (COVID-19),
przyczyniając się do powstania depresji, zaburzeń lękowych czy licznych dolegliwości psychosomatycznych (w tym m.in. „syndromu
jaskini”). Wywód podzielony będzie na trzy części. W pierwszej przybliżymy ideę „globalnej wioski”, akcentując korzyści wynikające z
dynamicznie rozwijających się mediów masowych. W drugiej nakreślimy specyfikę konstruowanych współcześnie relacji międzyludzkich,
zwracając uwagę na ich wpływ na subiektywne poczucie szczęścia. W trzeciej natomiast zaznaczymy, że rozwój nowoczesnych
technologii nie tylko sprawia, że więzi społeczne ulegają nadwątleniu („upłynnieniu”), stając się coraz bardziej powierzchowne i
niezobowiązujące, ale i uwyraźnia ludzką samotność.

13.35-13.55 

Krzysztof Zarębski (student III  roku politologii, Koło Naukowe Polityki Społecznej, Uniwersytet Śląski w Katowicach):
Media społecznościowe – jak stworzyć nawyk
Powstanie i rozwój mediów społecznościowych przyczyniły się do niespotykanej w dziejach świata możliwości wymiany informacji i
utrzymania kontaktów między ludźmi. Te niezwykłe narzędzia dają użytkownikom ogromny potencjał, jednak równocześnie zachęcają
odbiorców do korzystania z nich w sposób rutynowy. Pojawia się zatem pytanie jak media społecznościowe kształtują nawyki swoich
użytkowników. W celu rozpatrzenia tej kwestii warto przyjrzeć się m.in. psychologicznym podstawom, którymi kierują się ludzie w trakcie
korzystania z mediów społecznościowych. Przydatny w tych rozważaniach okazuje się wzór B.J. Fogga, na prawdopodobieństwo
zaistnienia działania, którym w tym przypadku jest korzystanie z mediów społecznościowych. Ponadto warto przedstawić sposoby
wykorzystywania gromadzonych przez portale społecznościowe danych (na przykładzie Facebooka), oraz tego jaki wpływ ma to na
akcje podejmowane przez ich użytkowników. Ostatnim elementem poruszanym w tym referacie będzie perspektywa wykorzystania
mediów społecznościowych w racjonalny i optymalny sposób.

3



13.55-14.10

Joanna Górna (studentka III   roku psychologii, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,
studentka II  roku nauk o polityce, Akademia Ignatianum w Krakowie): Zjawiska etyczne i nieetyczne w mediach
społecznościowych a odbiór psychologiczny i politologiczny
Jako młodzi ludzie, często zastanawiamy się nad rolą mediów społecznościowych w życiu studenta. Zastanawiamy się nad nią zarówno
od strony psychologicznej, gdy patrzymy pod kątem uzależnień, a także ze strony politologicznej, gdy staramy się zrozumieć nieetyczne
komunikaty przekazywane przez polityków czy też aktorów, których wypowiedzi odgrywajają ważne znaczenie w kluczowych
wydarzeniach dla Polski i świata. Uzależnienia behawioralne, to mechanizm, który z dnia na dzień staje się nam coraz bardziej znany.
Wiemy, że przyczyniają się do niego zarówno czynniki społeczne, ekonomiczne, jak i psychologiczne. Jak można z nim walczyć, i czy
zjawiska obserwowane w sieci mają wpływ na wzrost uzależnień od mediów społecznościowych wśród młodego pokolenia? Kolejną
istotną kwestią stają się wypowiedzi polityków, krytykujących rząd, do którego należą. Czy ich postrzeganie rzeczywistości jest zatem
nieetyczne? Tak samo warto zastanowić się nad tym, jak należy interpretować zachowanie Barbary Kurdej-Szatan albo Voli z Żabki.

Zamiast podsumowania
prowadzenie: Agata Latacz, Olga Forlicz

 

 

14.45-15.00 

mgr Aleksandra Olszówka (Social Media & Photography – Aleksandra Olszówka): Jak rozpocząć pracę w digital
marketingu i na co warto zwrócić uwagę? 
Przedmiotem mojego wystąpienia będzie przedstawienie możliwych i aktualnych dróg rozwoju w pracy w branży kreatywnej.
Chciałabym podzielić się zdobytym doświadczeniem i przekazać garść refleksji na temat współpracy z różnym rodzajem klienta, a
także zwrócić uwagę odbiorców na to, jak ważna jest sztuka empatycznej komunikacji zarówno na linii wykonawca-klient jak i marka-
odbiorca. Podczas mojego wystąpienia z chęcią odpowiem na poniższe pytania: 
- W jaki sposób zbudować portfolio tak, aby zapewnić sobie dynamiczny rozwój? 
- Jak czerpać wiedzę i umiejętności z trudnych doświadczeń? 
- Czym jest empatyczna komunikacja i jak jej używać? 
- Czy klient docenia to, co robisz? 
- Czy bezpłatny staż jest OK?

14.25-14.45 

Dyskusja i przerwa

14.10-14.25 

Weronika Mackiewicz, Marta Kolasińska (studentki I  roku marketingu internetowego, Katedra Edukacji i Nowych
Mediów, Collegium Da Vinci w Poznaniu): Młodzi ludzie w mediach społecznościowych. Analiza wybranych kontrowersji
związanych z Ekipą
Niniejszy referat poświęcony jest analizie działalności młodych ludzi w social media na wybranych przykładach. Wraz ze wzrostem
popularności social mediów, ambicją coraz większej ilości młodych ludzi stało się zaprezentowanie siebie w internecie. Jedną z takich
grup jest Ekipa, którzy tworzą wspólny projekt w social mediach, wywołując jednocześnie wokół siebie dużo rozgłosu oraz skandali. Na
przestrzeni ostatnich lat zyskali ogromną popularność wśród młodzieży, ale również duże grono odbiorców, którzy potępiają ich
działalność. Przeprowadzona została analiza jakościowa treści zamieszczanych przez Ekipę na temat skandali i w czasie kryzysów
oraz reakcje odbiorców. Postawione zostaną między innymi pytania, w jaki sposób Ekipa działa w social mediach oraz w jaki sposób
reagują odbiorcy. Wśród treści zamieszczanych przez Ekipę można znaleźć wartościowy content, jak i treści stwarzające zagrożenie.
Badanie wskazanych zagadnień pozwoliło na uzyskanie perspektywy działalności młodych ludzi w social mediach.
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15.15-15.30 

Luiza Wieczorek (studentka I  roku dziennikarstwa i komunikacji społecznej, Studenckie Koło naukowe Mediasfera,
Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach): Media
społecznościowe a media tradycyjne. Co przeważa w świecie studentów?
Rozwój technologiczny sprawił, że od początku XXI wieku media zaczęły towarzyszyć ludzkości na niemal wszystkich płaszczyznach
życia. Jest to widoczne przede wszystkim podczas nauki zdalnej, korzystania z bankowości, czy też księgowości. Wszechobecna
aplikatyzacja sprawiła, że człowiek został zanurzony w nowych mediach i technologiach. To z kolei przyniosło wiele korzyści, ale także
konsekwencji – w tym wykluczenie cyfrowe. Należy jednak podkreślić, że do tej grupy nie zaliczają się studenci. Pokolenie C dorastało
wśród nowych mediów, ponadto na bieżąco śledziło rozwój technologii. Zważywszy na fakt, że social media odgrywają znaczącą rolę
w życiu młodych ludzi, zostały przeprowadzone badania, które miały za zadanie ujawnić w jakim celu Pokolenie C korzysta z mediów
społecznościowych. Badani odpowiedzieli również na pytania odnośnie poszukiwanych w Internecie treści, czasu jaki poświęcają na
dane media, ale również ogólnego korzystania (bierne-czynne). Wybrali także swoje ulubione platformy. Ponadto wskazali z jakich
źródeł korzystają najczęściej. Odnieśli się również do tak ważnego aspektu jakim jest wpływanie mediów społecznościowych na relacje
międzyludzkie. Co ważne całość została przedstawiona w tle mediów tradycyjnych, które, jak pokazały badania, coraz częściej są
pomijane przez młodych ludzi.
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15.30-15.50 

Olga Forlicz, Aleksandra Franczyk, Jolanta Kokoszka, Agata Latacz, Julia Lewandowska, Anna Starzykowska, Klaudia
Wydra (Grupa Projektowa „Media społecznościowe w życiu studenta”, Koło Naukowe Infologów, Instytut Nauk o Kulturze,
Uniwersytet Śląski w Katowicach): Podsumowanie projektu „Media społecznościowe w życiu studenta”
W podsumowaniu projektu Media społecznościowe w życiu studenta omówione zostaną wyniki ankiety przeprowadzonej wśród
studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Celem ankiety było poznanie nawyków korzystania z mediów społecznościowych
przez studentów: z jakich mediów społecznościowych korzystają najczęściej, jakich narzędzi używają, z jaką częstotliwością korzystają
a także czy korzystają z zabezpieczeń podczas przeglądania sieci.

15.50-16.10 Dyskusja i zakończenie konferencji 
 

15.00-15.15 

mgr Angelika Głowacka (studentka II  roku dziennikarstwa i komunikacji społecznej, studentka Young Universities for the
Future of Europe, koło naukowe Under Construction Public Relations, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Ulotność
społeczeństw – krótkie dzieje mediów społecznościowych
Pierwsze społeczności w Internecie zaczęły się ze sobą komunikować już w 1979 roku poprzez system USENET, czyli mówiąc ówcześnie
na forach internetowych, gdzie użytkownicy zaczynali dyskusje postując na dany temat w określonej grupie dyskusyjnej w wirtualnej
przestrzeni. Użytkownicy byli wtedy dość anonimowi, przełomem profilowania użytkowników było medium społecznościowe
wyglądające na takie, jakie znamy obecnie, mianowicie Six Degrees, który został udostępniony w 1997 roku. Niestety dla ówczesnych
użytkowników taka forma social mediów była zbyt nowoczesna i na stworzenie medium, które porwie nas wszystkich musieliśmy czekać
kolejne 10 lat, by użytkownicy zaczęli chętniej tworzyć społeczności wirtualne niż realne. W roku 2006 serwis Facebook stał się
dostępny dla wszystkich (wcześniej tylko dla studentów Harvardu), a w 2008 roku został spolszczony, co sprawiło, że zaczęliśmy słyszeć
wśród znajomych: Nie masz Facebooka? To nie istniejesz! Lecz dzieje mediów społecznościowych to nie sam Facebook, Instagram,
YouTube czy Tik Tok z których korzystamy obecnie. To również wiele serwisów, które nie przetrwały próby czasu, nie rozwijały się lub
zostały przejęte przez inne media społecznościowe. W prezentacji ukazana zostanie ulotność społeczeństw, które zanikają i odradzają
się zupełnie inne w następnych dziejach mediów społecznościowych, a tych było kilka.
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