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ELEKTRONICZNE KOMUNIKOWANIE PUBLICZNE JE
TERYTORIALNEGO W MEDIACH 

Streszczenie

d-
z-

twie lubelskim na Facebooku p-

z-
nego cych 

komunikowanie elektroniczne, miasta, social media, Facebook.

Wprowadzenie

k-

e-
go, a tym samym na przekazywanie informa –

1 ogii Polityki.
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82),

z-

publiczne, bo o nim tu mowa,
-Ostrowska (2002, s. 18) definiuje je jako komunikowanie for-

mal e-

k-
troniczne komunikowanie pu

e-
k-

z-

dzia,

.

– ,

o-

w swojej strategii komunikacyjnej, rozwojowej czy promocyjnej.
jest zobrazowanie lokalnego komunikowania publicznego oraz 

– w-
2. W badaniach wykorzystano zarówno 

, –
e’ów miast3. Ekspresywny rozwój technologii komu-

2

d a-
niom na poziomie miast wojewódzkich. 

3 , jednak 
jest oficjalna

z e’ów ,
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a-
4.

1. Facebooku

-komunikacji, n-
formowanie oraz promowanie,

a-
iowych stwarza wiele profitów komunikacyj-

k-
a-

mi). Prowadzenie Facebooka nie tylko kreuje wizerunek otwar o-
o-

z komun pozytywne 
a-

u informacji/komunikatu do odbiorcy, 

k-
–

finansowych. Jak nam wiadomo, n-
e-

wizji. 
, ile jest aktywnych na Face-

– „ !” 
oraz ,

y-

4 „fanpage”, czyli profil publiczny na Face-
stytucje, skonstruowany dla „fanów”, czyli osób, które 

„ ” (wtedy mówimy o „lajkowaniu” lub „polubieniu”). 
Aplikacja „ ” d
postu.
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Tabela 1

Miasto
Profil 

na Face-
booku

Rok 
to!

Osoby,
które 
o tym 

Podlaska
+ 2014 https://www.facebook.com/

miasto.biala.podlaska/
3712 176

-
-
-

Hrubieszów -
Krasnystaw + 2014 https://www.facebook.com/

krasnystawofficial/timeline
5216 232

+ 2010 https://www.facebook.com/
MiastoKrasnik

3429 19

Lubartów -
+ 2015 https://www.facebook.com/

Miasto- -
488223514649686/?fref=ts

2529 27

Podlaski
+ 2011 https://www.facebook.com/

pages/Mi%C4%99dzyrzec-
Podlaski/276789892354854

1030 11

-

Podlaski
+ 2015 https://www.facebook.com/

UrzadMiastaRadzynPodlaski
159 16

Rejowiec 
Fabryczny

-

Stoczek -

+ 2010 https://www.facebook.com/
swidnikpl/

3174 259

Terespol + 2015 https://www.facebook.com/
urzadmiasta.terespol

851 1

Tomaszów 
Lubelski

+ 2011 https://www.facebook.com/
tomaszow.lub

1027 3

+ 2014 https://www.facebook.com/
GminaMiejskaWlodawa

866 54

-

im , z-
z-

obrazuje budowanie lok
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miasto Krasnystaw – – – 34295.

sukcesie. Co ciekawe, i-

profil w 2011 i ma ich 1027, , , ma znacz-
, bo 2529. Najmniej lajków ma profil Radzynia Podlaskiego – 159. Wy-

2.

Elementy, jakie zawiera fanpage ,

d

jest jej herb, który stanowi szczególny znak rozpoznawczy. Niektóre miasta 
nie stworzone logo miasta, np. Krasnystaw.

, a-
profilu:

– e;
– rytorialnej;
–
–
– t-

nych grup docelowych, w których by
–
–

– (herb, logo) powinno b ;
–

5

a-
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Rys. 1. Profil miasta Krasnystaw na Facebooku

https://www.facebook.com/krasnystawofficial/timeline.

jego 

e miasta Krasny-
„Informacje”. 

d-
enia go. Fanpage miasta Krasnystaw jest zbudowany standar-

dowo z takich elementów jak: „O ”, „Informacje”, „ ”, „Opinie”, 
„ ”. „Wydarzenia”, 
w której
wydarzeniach r-
czych. 
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Na „Osi czasu”
e,

jak i aktywny o-
j-

„Informacje”
y). To 

- umieszczone 
e z podaniem personaliów lokal-

w prowadzeniu profilu, – –
ych

czy krótkiego rysu ogólnego (rys. 2). 
„ ”

a-

jest,
i ws z-

wszystkie fotografie z kilk y. Prawi-

, j-
rzysta i estetyczna.

„Opinie” t-

liczby gwiazdek dane miasto. 
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Rys. 2. Pro

https://www.facebook.com/MiastoKrasnik.

Ostatnia „ ”
„ ” i „Filmy”. W pierwszym z nich odnajdziemy dane staty-

zameldowanych 

tam ,
ile procent co wizualnie przedstawia wykres 

a-
nego fanpage’u

Tematycznie za a-
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Podsumowanie

publicznym online w gminach miejskich województwa lubelskiego 
, jakim jest Facebook, co cieszy

e
w sprawy lokalne e-

na wiele gru z-
– rystyka i gospodarka lokalna.
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PUBLIC ELECTRONIC COMMUNICATION OF LOCAL GOVERNMENTS 
UNITS IN SOCIAL MEDIA

Summary

This article focuses on public electronic communication of local government units in 
social media. The author performed research on official social profiles of urban com-
munes in Lublin voivodship on Facebook. In the introduction she presents terms and re-
search methods. Further the activity of cities on Facebook is tested and later she analyzes 
certain profiles structurally by the prism of effective public communication (informing 
and marketing). Finally, the posts and communication of offices are analyzed.
Keywords: electronic communication, cities, social media, Facebook.
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