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, ich stron internetowych. 
sobów informacyjnych 

ex defi-
nitione

e-
– czy podmioty komercyjne fak-

ia 
publicznych zasobów informacyjnych w MS

j-

odpowiedzialne, j
badanie sonda-

o-

1.

wieku. Tworzono wówczas strategie budowania elektronicznej administracji, czyli 

organizacyjnymi. W g raportu UE w 2006 roku
-formularze 

i zaled - a-
nansowe, a bez ma-

-administracji. 
m

grupowej wiki. c-
ne w sytuacjach ekstrema

poszkodowani publi-
– w efekcie czego w zaledwie 48 godzin

Czerwo 8 mln USD darowizn. W 2011 roku w Japonii po tsuna-
mi .
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a-
rz o-

o-
o-

MS

profil w serwisie spo n-

sieciowej przydatne do budowania dobryc 2013, 
,

roku

zaplanowane (Panagiotopoulos i in. a-
tegii istnienia podmiotów publicznych w MS. W g raportu OECD pierwsze 

MS OECD 2011), to w wielu 
i-

kami: n
(6), a najrzadziej – dzie i Japonii).

Wielu polityków, w tym e-
,

przywódców tych krajów na Twitterze (Mickoleit z-
nie wolniej MS a-
zu przez W 26 

o-
, a 21 – Facebookiem (Mickoleit 2014, s. 14).

2.

l-

.
o-

g raportu OECD na 
MS (OECD 2011) utrzymanie 
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o

tylko 1/10 j – bo 5 etatów w okresach szczególnego nasilenia ruchu 
na profilach – n-

w-
jest sezonowe i przypada zwykle w 

a-

lana reakcja 
niezamierzony

monitorowania uznano za a-
nie konta w popularnych MS przynosi

ystania z MS 

d-
z-

tów, p , np. poprzez kampanie 
r-

profilu w MS
ów, zanim .

ach ch. Jed-

e-
lem platform takich jak Facebook c i instytucje 

np. w Meksyku (OECD 

z-
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. na profilu IRS3 tedy i-
wo -Kacperek

zastrzegania odpowiednich nazw kont w MS

– oku na portalu Facebook 
4 (Alam i in. 2011) o-

-Kacperek

automa-

a-
i-

torowanie ca

o-
wania i prowadzenia interakcji online. W opinii australijskiej administracji skarbo-
wej (OECD 2011

3. Archiwizacja profili instytucji publicznych w MS

czyli w przypadku stron internetowych –

o-
ty-

a-
udokumentowania 

realizacji polityki informacyjnej oraz szybk n-
i-

w celu odtworzenia oferowanych u

3 IRS – Internal Revenue Service.
4 ATO – Australian Taxation Office.
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z-
nej archiwizacji. Pytanie: a-

zawa
kont i-

oku
„natywnych”, np. zapisywanie w plikach 

tekstowych skopiowanych fragmentów tekstu, a nawet screenshotów (NARA 2013, 
konta 

przypadku Facebooka pliki html, a w przypadku Twittera – plik html, txt oraz csv. 
W obu ogicznie

„index” o-

e-

i-
o-

-upy. Jeden z nich, ArchiveSocial, od 2015 
roku
obszarze (Jayakumar 2015).

Problem archiwizacji cyfrowych zasobów publicznych, w tym zasobów 
w MS

zasoby cyfrowe, a czasem tylko skierowanie do innego serwisu 
im 5). W publicznych archiwach cyfrowych
przede wszystkim akta, czyli skany dokumentów, bazy danych oraz fotografie 

W przeprowadzonym przez autorki badaniu porównawczym tylko na stronie brytyj-

w sumie ponad 65 tys.
analizowania informacji. Na stronie bry-

tyjskiego archiwum ikowanych na portalu YouTube 
– (niedozwolone na YouTube). W Wiel-

nie, a od 2014 roku

5

o-
no to w latach 2009–2011: zapisywano kopie stron 46 instytucji, od kilku do kilkunastu razy (Nowi-
na-Konopka 2014). Obecnie 
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Twittera (Espley i in. 2014). a-
,

.
Jednak mimo braku archiwizacji kont w MS same instytucje odpowiedzialne za 

o-
tabela 1).

Tabela 1

archiwa w MS i zasoby cyfrowe na ich stronach internetowych

Kraj Fb YT Tw Fr G+ Zasoby cyfrowe

Finlandia X X X X –
Hiszpania X X X linki do zbiorów danych
Nowa Zelandia X X X X X X
Polska X X X X link do strony NAC
Szwecja X X X X X w tym linki do kont w MS instytucji publ.
USA X X X X X X w tym linki do MS instytucji publ.
Wlk. Brytania X X X X X X w tym archiwa Tw i YT

Fb – Facebook, YT – YouTube, Tw – Twitter, Fr – Flickr, G+ – Google +.
opracowanie asne na podstawie: www.arkisto.fi; pares.mcu.es/; archives.govt.nz; 
www.archiwa.gov.pl; riksarkivet.se; www.archives.gov; www.nationalarchives.
gov.uk.

4. Zaufanie do profili administracji publicznej w MS

Przeprowadzone w pierwszej dekadzie stycznia 2016 roku badanie ankietowe 
y-

zaufanie ak-
do sposobów 

z obywatelami przez instytucje publiczne w MS. W badaniu uzyskano 143 kom-
pletne odpowiedzi. 

–5

wskazywali ; w kilkunastu przy-

respondenci czerpali z odwiedzanych stron internetowych instytucji publicznych 
(68% – w-
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ników (36%) oraz z folderów reklamowych (26%) lub audycji radiowo-
telewizyjnych (24%) (84%) taki pro-
fil. Celem tych wizyt o-

, takie
instytucji 

publicznej e-

ma a-
y-

respondentów nie przekro-
o 26. pokolenia cyfrowego

Podsumowanie

– klienta instytucji publicznej. 

istnieni

raczej jako
i kontaktu z obywatelami. Sfera transakcyjna powinna na 
bezpiecznych serwerach publicznych, na których archiwizacja zasobów informa-
cyjnych jest procesem naturalnym chiwi-

a-

przechowywania, tym bardziej .
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PUBLIC INFORMATION RESOURCES IN SOCIAL MEDIA

Summary

This article aims at initiating a discussion on the reasons and extend to which 
public information resources should be available in social media (SM). The article also 
provides an analysis of the use of SM by public institutions. It highlights the problems 
associated with archiving information resources on the profiles in SM. Moreover, it 
presents the dangers ensuing from the use of SM and results of a survey conducted 
among Warsaw School of Economics and the University of Lodz students on the exis-
tence of state administration in SM.
Keywords: social media, e-government, digital archives.


