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1

SPORT JAKO PLATFORMA KOMUNIKACYJNA
ORMACYJNYM

Streszczenie

e-
go fanów – e- oszukiwania 

o-
Internet.

Wprowadzenie

rol a-
rona Pierre’a de Coubertina2 o-

1

2

–
– y-

narodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl).
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k-

miliardów 
dolarów (Greenwell, Danzey-Bussell i wielkie 
rzesze

technologii informacyjnych, obserwujemy zatem powstawanie specyficznego spo-

A nasze nie
Ja

,
,

e-
nia, i to zmienia bardzo szybko. Co za tym idzie nie tylko technologia ulega prze-

jakie ta technologia determinuje,
, jak i

Tadao o-

, a-

2005),

szych definicji opisuje SI 
y-

zu z-
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i zdalnego przetwarzania informacji” (Nowak 2005)3.

o-
wana jako szczególne dobro niematerialne, równow

przetwarzanie, przechowywanie informacji).”
o-

,

nnego

o-
, sposo-

(…) e-

(…) 
jako skomplikowane

.

o o-
wych form przetwarzania w celu wspomagania podejmowania decyzji, odkrywania 

a-
zów, jak np. memy i gify.

e-

przekazywania informacji coraz bardziej dopasowanej do osobistych potrzeb i re-

.
Internetu i, jak media 

, w szybkim tem-

3

w 1994 roku.
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Internetu h

to:
–
–
– Wnikliwa obserwacja,
–
– Rozrywka,
–
–
–
W konse – obywatel sieci wirtual-

, kto (Roszkowska-
–
–
– Ufa znajomym, a nie reklamie,
–
–
– Nie rozgranicza pracy od zabawy, a wolny czas s owuje na kreatyw-

– Jest aktywny,
– Jest prosumentem4,
– Jest zawsze online, reaguje w czasie rzeczywistym i oczekuje tego od in-

nych,
– peer-to-peer,
–

, o-

sobie dzisiaj wyobrazi

4 Prosument (ang. prosumer – professional/producer + consumer) – kon-
– profesjonalista/producent i konsument – o-

y-

nternetu,
, http://pl.wikipedia.org/wiki/Prosument [5.09.2013].
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2. Sport w erze informacji

Natomiast z punktu widzenia celu pracy kluczowe jest zaprezentowanie sportu 
, na tle której dochodzi 

do generowania,

1.
z marketingowego punktu widzenia jest produktem niematerialnym i su-

2. e-

publicznie
u-

rowego, ekonomicznego, religijnego, politycznego itp.). 
3. Wynik rywalizacji sportowej jest nieprzewidywalny, a sama rywalizacja 

y-
niku gry, jak i jej poziomu. Ma to swoje istotne konsekwencje w procesie 

4. Org

r-
towe), u-

5.
n-
e-

, k-
,

o-
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e-
gie marketingowe tych klubów.

od tradycyjnych rynków,

To jednak tradycyjna forma konsumowania produktu sportowego, jakim jest 
y-

-kibicem 
-konsumentem na rynku sportu.

Ozn

e-

n-
kiem. E-

serwisach specjali-

.
Z jednej strony kibic odbiera widowisko sport

o-
wania”. E- o-

,
swoistym komentatorem (producentem) informacji na temat danego zdarzenia spor-

w-
o-

graficznymi, wyznaniowymi czy etnicznymi (rys. 1).

sportu. Nato-

ok. 672 milionów e-

–
-Skimina 2014). Jak mówi Borowski 

(2014), nowinki technologiczne, takie jak smartfony z aparatami fotograficznymi i 
Internetu

o-
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e nie tylko – przyp

na stadionie.

Rys. 1. – kontaktów na Facebooku w 2010 r.

(Gibson 2010).

3. Od tradycyjnych form komunikowania do e-komunikacji w sporcie

-
o-

wania e.
, a-

ju organizacje sportowe, 

Tradycyjne formy komunikacji,
, jak (Hanarz 2007): tradycyjne spotkania osobiste, 

o-
tki, 

z-

ych zawodników, strojów, u-
bowe media: TV, radio, publikacje (magazyny, programy meczowe, roczniki i bro-
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szury, media guides, media kits), dni otwarte, zwiedzanie obiektów, zaplecza i mu-

-komunikacja, czy 
- o-

n-
taktów z danym 

, np. YouTube, blogi (w tym 
wideoblogi), Big Data itp., ,

Podsumowanie

Mechanizm przekazu informacji,

e-
ograniczona granicami geograficznymi, a sport tak komercyjny jak obecnie. 

,
e stwo-

o-

w-
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SPORT AS A COMMUNICATION PLATFORM 
IN THE INFORMATION SOCIETY

Summary

The aim of the article is to show how Sport becomes an excellent communication 
platform in the information society. New virtual world conditions force the search for 
new forms of communication, because existing forms are no longer sufficient.
Keywords: information society, sport, communication, social media, Internet.
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