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Analiza najważniejszych problemów serwisów tanecznych w 
Polsce

Problem Ewentualne rozwiązania

Kwestie ogólne:
Brak finansowania – pierwszy i 
najważniejszy problem serwisów 
informacyjnych blokujący długofalowy 
rozwój, pozyskiwanie atrakcyjnych 
treści, wdrażanie technologii, 
zatrudnianie, kupno sprzętu...

Pomóc może tylko system wieloletnich 
grantów lub zadaniowego wsparcia w 
dziedzinie edukacji i promocji kultury w 
Internecie

Małe zespoły dziennikarskie 
(najczęściej dwuosobowe)

Problem finansowy, którego 
alternatywnym rozwiązaniem może być 
znalezienie partnerów poprzez 
różnorodne kooperacje

Brak zespołów redaktorskich i 
korektorskich

Problem finansowy i organizacyjny

Mała liczba stałych współpracowników 
(dziennikarzy, krytyków, fotografów, 
grafików)

Problem finansowy, którego innym 
rozwiązaniem jest np. pozyskiwanie 
autorów debiutujących 

Nieregularność aktualizacji Problem organizacyjny
Słaba współpraca z teatrami tańca Praca nad świadomością społeczną w 

środowisku tancerzy, którzy czerpią 
największe zyski z promocji ich działań 
w serwisach ogólnopolskich, 
regionalnych i tematycznych.

Brak reklam Problem organizacyjny, często 
wymagający wkładu finansowego w 
pozyskiwaniu reklam lub zatrudnienia 
sprzedawcy. Dodatkową przeszkodą 
może być brak osobowości prawnej 
wydawcy

Słaba promocja zewnętrzna Problem finansowy
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Problem Ewentualne rozwiązania

Kwestie techniczne:
Słaba nawigacja lub organizacja strony Rozwiązaniem jest zmiana organizacji 

strony lub wprowadzenie nowego 
oprogramowania – problem finansowy

Niedoskonałe kalendarium wydarzeń Wdrożenie nowego oprogramowania
Zmiany nazw (serwisów, działów, 
adresów internetowych, adresów e-
mailowych)

Ujednolicenie nazw na ogólne, 
wprowadzenie łączności nazw witryny z 
adresem www i głównym e-mailem  

Niejednolite rozwiązania wizualne w 
różnych działach

Ujednolicenie lub wprowadzenie 
spójnej koncepcji  wyglądu działów i ich 
kolorystyki

Brak nowych technologii Problem finansowy
Brak materiałów audiowizualnych Problem prawny 
Powolne wdrażanie nowych projektów Problem finansowy lub logistyczny
Brak współpracy z innymi witrynami Nawiązanie współpracy przynoszącej 

korzyści obu stronom
Brak nowoczesnego sprzętu 
komputerowego, urządzeń 
peryferyjnych, urządzeń przenośnych

Problem finansowy

Brak zaplecza lokalowego Problem finansowy

Legalne oprogramowanie (nie było 
przeprowadzanych badań dotyczących 
legalności oprogramowania twórców 
serwisów informacyjnych o tańcu, 
witryny działają głównie na darmowym 
oprogramowaniu, jednak nie ma 
danych dotyczących systemów 
operacyjnych, oprogramowania do 
edycji tekstów, zdjęć, grafiki, licencji na 
czcionki, itd.)

Problem finansowy - jeżeli istnieje 
problem z legalnością dowolnego 
rodzaju oprogramowania na choć 
jednym komputerze, dzięki któremu 
tworzone są serwisy informacyjne, ten 
problem jest absolutnie priorytetowy 
do rozwiązania. Całe oprogramowanie 
na komputerach musi być legalne i 
posiadać aktualne licencje. Należy 
także wziąć pod uwagę, że prawo 
prasowe nie reguluje w pełni statusu 
serwisów internetowych – jeśli w 
przyszłości serwisy informacyjne 
otrzymają status cyfrowych gazet 
(cyfrowej prasy) automatycznie dla 
wydawców pojawią się nowe obowiązki, 
wśród których jest np. posiadanie 
licencji na używane czcionki. 

oprac. Sandra Wilk

Załącznik nr 2 do tekstu Sandry Wilk „Gry medialne, analiza rozwoju cyfrowego 
rynku informacji o tańcu współczesnym” przygotowanego na I Kongres Tańca 
2011


