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WSTĘP

Rozwój nowych mediów, w szczególności zaś internetu i funkcjo-
nujących w jego środowisku mediów społecznościowych, wpłynął 
m.in. na procesy komunikacji. W wyniku tego powstały nowe 

możliwości porozumiewania się na wszystkich szczeblach komuni-
kowania (wyłączając poziom intrapersonalny)1. Internet umożliwił 
komunikację zapośredniczoną (także w czasie rzeczywistym) po-
między nadawcą i odbiorcą, którymi mogą być zarówno pojedyncze 
jednostki, jak i grupy oraz masy. Co za tym idzie, zmiany dotknęły, 
w mniejszym lub większym stopniu, wszystkich dziedzin życia.

Jednym z takich obszarów jest dyplomacja, a w szczególności 
dyplomacja publiczna. W jej przypadku internet stał się mocną 
konkurencją dla mediów masowych, pełniących rolę pośrednika-

-monopolisty w komunikowaniu władz z obywatelami. Internet 
jednak, mając charakter ponadpaństwowy, a także dając realne 
prawo głosu poszczególnym, pojedynczym użytkownikom, nie 
jest tak łatwo adaptowalny do działań dyplomatycznych, a nawet 
propagandowych, jak media masowe. Innymi słowy, z perspektywy 
władz trudno go kontrolować.

Z jednej strony utrudniona kontrola nad internetem, z drugiej 
zaś jego wszechobecność w komunikacji – a więc zarówno moż-
liwości, jak i pewien standard, jakim stało się włączenie go jako 
kanału komunikacji (np. w postaci poczty elektronicznej) – mogą 
powodować ambiwalentny stosunek do sieci. W konsekwencji władze 
państw, decydujące się na korzystanie z mediów społecznościowych, 

1 Poziomy (szczeble) komunikowania wg McQuaila przywołał m.in. Goban-Klas 
w: T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, 
telewizji i Internetu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Kraków 1999, 
s. 32.
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stają przed dużym wyzwaniem. Mogą bowiem kierować przekazy 
jedynie do swoich obywateli lub też do odbiorców zagranicznych. 
Komunikacja może mieć charakter jedno- bądź dwukierunkowy. 
Dodatkowo zaś możliwość odbioru danego komunikatu, zrozumienia 
go i zainteresowania nim przesądza o tym, czy aktywność w mediach 
społecznościowych ma szansę być efektywnym narzędziem dyplomacji.

Społecznościowa dyplomacja publiczna o charakterze państwo-
centrycznym, której poświęcona jest niniejsza praca, to dyplomacja 
publiczna prowadzona przez władze państw skierowana do odbior-
ców zagranicznych za pośrednictwem mediów społecznościowych. 
Ze względu na podobieństwa w dostępie do internetu, nawykach 
korzystania z social mediów, popularności języków obcych, a także 
dostępności ujednoliconych danych statystycznych zdecydowano 
się na analizę pod tym kątem władz poszczególnych państw Unii 
Europejskiej kierujących swe przekazy do pozostałych mieszkańców 
Wspólnoty. Jest to uzasadnione także z tego względu, że dyplomację 
publiczną traktuje się w kategoriach soft power2, co ma szczególne 
znaczenie w ramach Unii. W jej przypadku bowiem organy Wspólnoty 
w dużej mierze prowadzą dyplomację państw członkowskich3, pozo-
stawiając im kwestie niezwiązane z hard power. Kraje, które przekazały 
część swoich kompetencji Unii Europejskiej, nie muszą odnośnie 
do niektórych spraw same prowadzić negocjacji (względem siebie 
nawzajem czy też reszty świata), ponieważ Unia odgórnie wprowadza 
regulacje bądź reprezentuje całą Wspólnotę na arenie międzynaro-
dowej. Co za tym idzie, dyplomacja krajów Unii względem siebie 
nawzajem w głównej mierze ma na celu budowanie miękkiej siły 
państw. Problematyka dyplomacji państw członkowskich skierowana 
do mieszkańców Wspólnoty spoza swojego kraju nie była do tej pory 
szerzej eksplorowana.

2 J.S. Nye, Soft Power. Jak osiągnąć sukces w polityce światowej?, Wydawnictwa 
Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.

3 Podział kompetencji w Unii Europejskiej, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
PL/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:ai0020&from=PL (dostęp: 20.02.2020).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:ai0020&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:ai0020&from=PL
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W naukach o komunikacji społecznej i mediach znaleźć można 
wiele publikacji na temat dyplomacji Unii4. Głównym podmio-
tem omawianym w tych pracach jest Europejska Służba Działań 
Zewnętrznych. Tematyka dyplomacji za pośrednictwem internetu 
i mediów społecznościowych jest ważna również z tego względu, 
że odnoszą się do niej różne dokumenty Wspólnoty. Jako przykład 
można wymienić Strategię Unii na rzecz dyplomacji cyfrowej w poli-
tyce zagranicznej5 (Digital Freedom Strategy in the EU’s foreign policy) 
czy Europejską agendę cyfrową6 (Digital Agenda for EU). Zwraca się 
w nich m.in. uwagę na to, że „nieocenzurowany dostęp do otwartego 
internetu, telefonów komórkowych i ICT ma korzystny wpływ na pra-
wa człowieka i podstawowe wolności poprzez rozszerzenie zakresu 
wolności wypowiedzi, dostępu do informacji, prawa do prywatności 
i wolności zgromadzania się na całym świecie; […] internet i media 
społecznościowe pozwalają rządom angażować się w bezpośrednią 
dyplomację oraz ułatwiają bliższe kontakty międzyludzkie na ca-
łym świecie; […] otwarte dyskusje ideologiczne mogą przyczynić 
się do odrzucenia ekstremizmu oraz poprawy międzykulturowego 
zaangażowania i zrozumienia”7.

Badacze zajmujący się tym zagadnieniem na poziomie instytu-
cjonalnym zwracają jednak uwagę, że wymaga ono jeszcze podjęcia 
wielu wysiłków. „Mimo wielu starań ze strony Unii Europejskiej nie 
wszystkie pomysły przedstawione zarówno w Europejskiej Agendzie 

4 Zob. np. A. Kusztykiewicz, Dyplomacja cyfrowa – nowa forma polityki zagranicz-
nej Unii Europejskiej, „Studia z Polityki Publicznej” 2017, nr 2 (14), s. 103–116; 
B. Piskorska, Dyplomacja cyfrowa: instrument miękkiej siły Unii Europejskiej 
w stosunkach międzynarodowych [w:] Dyplomacja cyfrowa jako instrument poli-
tyki zagranicznej XXI wieku, red. M. Kosienkowski, B. Piskorska, Wydawnictwo 
KUL, Lublin 2014, s. 105–142; S. Keukeleire, The European Union as a diplomatic 
actor: internal, traditional and structural diplomacy, “Diplomacy & Statecraft” 
2003, no 14 (3), p. 31–56.

5 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie strategii 
wolności cyfrowej w polityce zagranicznej UE (2012/2094(INI)).

6 Digital agenda for Europe, EU publications, https://op.europa.eu/en/publication-
-detail/-/publication/27a0545e-03bf-425f-8b09-7cef6f0870af (dostęp: 8.07.2020).

7 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie strategii 
wolności cyfrowej w polityce zagranicznej…, dz. cyt.

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/27a0545e-03bf-425f-8b09-7cef6f0870af
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/27a0545e-03bf-425f-8b09-7cef6f0870af
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Cyfrowej, jak i Strategii Unii na rzecz dyplomacji cyfrowej w poli-
tyce zagranicznej zostały zrealizowane. Nie powstał również żaden 
całościowy akt prawnie wiążący, który regulowałby kwestie e-dyplo-
macji na poziomie europejskim”8. Argumenty do polemiki na temat 
przyczyn takiego stanu rzeczy może stanowić analiza faktycznego 
podejścia do dyplomacji cyfrowej przez państwa Unii Europejskiej 
(poprzez media społecznościowe) i sposoby mierzenia jej potencjału.

Przyjmując perspektywę nadawców, skupiono się na reprezen-
tantach krajowych systemów dyplomatycznych9 poszczególnych 
państw Wspólnoty. W tym przypadku na głowach państw, szefach 
rządów oraz ministrach ds. polityki zagranicznej (lub urzędów ich 
obsługujących/jednostek, które reprezentują)10. Z kolei nakierowanie 
na odbiorców z krajów Unii starano się uwzględnić poprzez odwołanie 
się w badaniach do danych bądź informacji ich charakteryzujących.

Należy jeszcze dookreślić, że jeśli chodzi o nadawców, analizo-
wano przede wszystkim ich oficjalną działalność, mieszczącą się 
w polityce danych państw. W związku z powyższym, badając ak-
tywność w mediach społecznościowych, wybrano profile podpięte 
do oficjalnych stron (określanych jako „źródłowe” ze względu na ich 
autoryzowaną zawartość). Przy ich doborze kierowano się zasadą 

„nadrzędności funkcjonalności”, a w kluczu kategoryzacyjnym profili 
wyszczególniono kategorię „profil funkcyjny”. Umożliwiło to porów-
nania w obrębie badanych osób (lub urzędów) oraz państw, a także 
wykluczyło z badań (lub ograniczyło) profile ewidentnie mające 
na celu prezentację poglądów osobistych, partyjnych bądź z zakresu 
budowy marki osobistej czy marketingu politycznego.

8 A. Kusztykiewicz, Dyplomacja cyfrowa – nowa forma polityki zagranicznej…, 
s. 112.

9 B. Hocking, The Ministry of Foreign Affairs and the National Diplomatic System 
[w:] Diplomacy in a Globalizing World. Theories and Practices, red. P. Kerr, 
G. Wiseman, wyd. 2, Oxford University Press, Nowy Jork 2018, s. 129–150.

10 W celu poprawienia czytelności korzystano z międzynarodowych skrótów nazw 
państw i numeracji kategorii podmiotów, tj. 1 – profil poświęcony/związany 
z głową państwa lub urzędem ją obsługującym, 2 – z szefem rządu, 3 – z mini-
strem ds. polityki zagranicznej.
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Identyfikację potencjału efektywności społecznościowej dyplo-
macji publicznej, a także analogii w podejściach do korzystania 
z mediów społecznościowych przez władze (i podmioty) poszcze-
gólnych państw Unii w celu dyplomacji zbadano m.in. poprzez 
użycie różnych narzędzi pozwalających porównywać działalności 
w mediach społecznościowych pod kątem dyplomacji publicznej 
zarówno w obrębie poszczególnych mediów, kategorii podmiotów, 
jak i całych państw.

Zastosowanie trzech różnych metod analizy danych – począwszy 
od statystycznych (pozwalających na liczbowe porównanie aktyw-
ności), przez grupowanie z wykorzystaniem algorytmu k-średnich 
(dopełnione opisem każdej z wyszczególnionych grup), na mierzeniu 
efektywności miernikiem E-dip (i jego wariantami, uwzgledniającymi 
wagi języków, rodzajów postów i mediów społecznościowych) skoń-
czywszy, pozwoliło na holistyczne porównanie. Różnice w uzyskanych 
wynikach wskazują na ważkość właściwego doboru metody analizy 
w stosunku do celów badań. Prosta analiza statystyczna bowiem 
nie zawsze świadczy o dyplomatyczności, lecz świetnie nadaje się 
do porównania aktywności. Klastrowanie pozwala na grupowanie 
pod względem podobnych polityk korzystania z mediów społeczno-
ściowych, lecz w większym stopniu uwzględnia częstotliwość i wie-
lotorowość niż kierowanie przekazów do odbiorców zagranicznych. 
Z kolei wyniki miernika E-dip pozwalają na spojrzenie na aktywność 
w mediach społecznościowych z perspektywy możliwości dotarcia 
w atrakcyjnej formie do internautów spoza kraju.

Wybór profili do badań oraz ich charakterystyka językowa trwały 
ponad trzy miesiące (od 17.10.2018 do 19.01.2019). W badaniu 
uwzględniono pięć najpopularniejszych mediów społecznościowych: 
Twittera, Facebooka, YouTube’a, Instagrama i Flickra. Wszystkie 
treści opublikowane w 2018 roku poddano analizie ilościowej (pod 
kątem rodzajów opublikowanych postów). Dodatkowo manualnie 
przygotowano charakterystykę językową, bazującą na próbie 20 po-
stów z każdego profilu, na zasadzie danych nominalnych.
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Badania medioznawcze często dotyczą krytycznej analizy tek-
stów medialnych. Wychodząc z założenia, że poszczególne przekazy 
mają charakter wielomodalny11 i przy tym powołując się na teorię 
komunikacji mieszanej12, Małgorzata Lisowska-Magdziarz zwraca 
uwagę na to, że nie tylko język naturalny (słowo mówione i pisane) 
niesie za sobą znaczenie. Przekazy bowiem „składają się z połączo-
nych różnymi zależnościami obrazów nieruchomych i ruchomych, 
wizualnej komunikacji nieobrazowej, tekstu pisanego, mówionego, 
dźwięków, muzyki”13. Innymi słowy, komunikacja niejęzykowa nie jest 
jedynie ilustracją dla mowy, lecz sama także niesie za sobą znaczenie. 
Badaczka proponuje trzyetapowy model rozbioru wielomodalnego 
tekstu w mediach – dotyczący konstruowania, zawartości i działania 
tekstu medialnego, które kolejno określa jako modusy, treści i praktyki.

W przeprowadzonych badaniach nawiązano do zagadnienia 
modusów, przy czym ze względu na ilość danych nie analizowano 
wszystkich trybów występujących w każdym tekście medialnym, lecz 
zidentyfikowano jedynie tryb wiodący. Zostały one określone jako 
rodzaj dominującej treści. Natomiast w badaniach nie uwzględniono 
w ogóle dwóch ostatnich poziomów analizy wymienionych przez 
badaczkę: nie interpretowano treści, przede wszystkim ze względu 
na wielość języków (a więc trudności tłumaczeniowe), jak i pominięto 
aspekt praktyk społecznych, czyli osób, okoliczności itp. konsumpcji 
danego przekazu, gdyż nie posiadano dostępu do takich danych.

W ramach wstępu dookreślenia bądź zdefiniowania wymaga 
kilka terminów i pojęć stosowanych w publikacji. Zamiennie uży-
wano określeń witryna bądź strona internetowa, gdyż nie badano ich 
na tyle dokładnie, by konieczne było ich rozróżnienie. W obydwu 
przypadkach przyjęto znaczenie zaczerpnięte ze Słownika termi-
nologii medialnej, tj. „plik lub zespół powiązanych ze sobą plików 

11 M. Lisowska-Magdziarz, Badanie wielomodalnych przekazów w mediach maso-
wych. Od teorii do schematu analitycznego [w:] Metody badań medioznawczych 
i ich zastosowanie, red. A. Szymańska, M. Lisowska-Magdziarz, A. Hess, Instytut 
Dziennikarstwa Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Kraków 2018, s. 145.

12 Tamże, s. 149.
13 Tamże, s. 145.
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zapisanych w języku HTML umieszczonych na serwerze WWW pod 
wspólnym adresem domenowym. […] może zawierać informacje 
tekstowe, grafikę i animacje, jak również odsyłacze do innych miejsc 
na stronie, bądź innych stron WWW”14.

Z witrynami internetowymi związane jest jeszcze pojęcie strona 
(witryna) źródłowa. Określa ono te strony, które uznano za wyjściowe 
w doborze profili do dalszych badań. Nie jest to pojęcie równoznaczne 
ze stronami oficjalnymi, gdyż w przypadku poszczególnych badanych 
podmiotów starano się tak dobierać strony źródłowe, by te w jak 
największym stopniu nawiązywały tematyką do działań danego 
podmiotu związanych z dyplomacją. Wybór stron źródłowych był 
kluczowy, gdyż w badaniach analizowano tylko te profile w mediach 
społecznościowych, które zostały do nich podpięte.

Kolejna grupa pojęć związana jest ze sposobami powiązań stron 
internetowych z mediami społecznościowymi. Chodzi o terminy: link, 
hiperłącze, wtyczka oraz odnośnik i odsyłacz do mediów społeczno-
ściowych. Jeśli chodzi o link i hiperłącze, to stosowano je zamiennie, 
pomimo że np. według definicji Wielkiego słownika języka polskiego 
leksem hiperłącze15 ma szersze znaczenie. W niniejszej publikacji 
obydwa pojęcia oznaczają tyle, co hiperłącze według definicji Słownika 
terminologii medialnej, tj.: „element dokumentu elektronicznego pro-
wadzący do innego miejsca w tym dokumencie lub do dokumentu 
o innej lokalizacji”16. Natomiast kluczowe jest to, że terminów tych 
używano zazwyczaj w dwóch kontekstach: po pierwsze, w odnie-
sieniu do połączeń w ramach jednej strony internetowej lub też 
pomiędzy różnymi stronami, po drugie zaś – jako określenie jednego 
z rodzajów postów (w kluczu kategoryzacyjnym). W szczególności 
ze względu na to drugie zastosowanie zdecydowano się przyjąć tak 
szeroką definicję linku/hiperłącza, gdyż publikując linki w mediach 

14 Hasło: „Strona WWW, witryna WWW” [w:] Słownik terminologii medialnej, 
red. W. Pisarek, Universitas, Kraków 2006, s. 203.

15 Hasło: „Hiperłącze” [w:] Wielki słownik języka polskiego, http://www.wsjp.pl/
index.php?id_hasla=60459&id_znaczenia=5192845&l=19&ind=0 (dostęp: 
1.05.2019).

16 Hasło: „Hiperłącze” [w:] Słownik terminologii medialnej, s. 75.

http://www.wsjp.pl/index.php?id_hasla=60459&id_znaczenia=5192845&l=19&ind=0
http://www.wsjp.pl/index.php?id_hasla=60459&id_znaczenia=5192845&l=19&ind=0


16 Wstęp

społecznościowych, prócz samego adresu strony, często wyświetla się 
także część jej zawartości (w tym formy graficzne), razem z adresem 
stanowiąc „element odsyłający”.

Odnośnik17 lub odsyłacz18, choć według Wielkiego słownika języka 
polskiego mają zbieżne znaczenie z linkiem, to stosowano je do określa-
nia elementu graficznego (lub rzadziej tekstowego), który umożliwia 
przejście ze strony internetowej danego podmiotu do poświęconych 
mu profili w mediach społecznościowych. Tego rodzaj połączenie 
określano mianem podpięcia profili do witryny. W języku angielskim 
najbliższe znaczeniowo pojęciom odnośnik/odsyłacz jest określenie 
follow buttons lub follow icons.

Kolejna grupa pojęć wiąże się z aktywnością w mediach społecz-
nościowych. Ze względu na to, że w badaniach porównywano pięć 
różnych social mediów, formy aktywności w nich także wymagają 
dookreślenia. Pierwszą z nich jest konto w mediach społecznościowych. 
Wychodząc od rozumienia konta jako „prawa dostępu do zasobów 
sieci komputerowej przydzielonego danej osobie”19 oraz konta in-
ternetowego („fragment przestrzeni w systemie informatycznym lub 
w internecie chroniony hasłem, przypisany jakiejś osobie, mogącej 
trzymać na nim jakieś pliki i informacje lub korzystać z określonych 
funkcji systemu”20), tego terminu zdecydowano się używać w odnie-
sieniu do prywatnego (osobistego) fragmentu przestrzeni mediów 
społecznościowych, zarządzanego przez konkretną osobę, która 
m.in. decyduje o dostępie do treści w stosunku do użytkowników.

Z kolei w opozycji do tego pojęcia używano określenia profil 
w mediach społecznościowych. Odnosiło się ono do fragmentu 
przestrzeni mediów społecznościowych, w których dana osoba lub 

17 Hasło: „Odnośnik” [w:] Wielki słownik języka polskiego, http://wsjp.pl/index.
php?id_hasla=60459&id_znaczenia=5192845&l=19&ind=0 (dostęp: 1.05.2019).

18 Hasło: „Odsyłacz” [w:] Wielki Słownik Języka Polskiego, http://wsjp.pl/index.
php?id_hasla=76469&id_znaczenia=5198246&l=19&ind=0 (dostęp: 1.05.2019).

19 Hasło: „Konto” [w:] Słownik Języka Polskiego, https://sjp.pwn.pl/szukaj/konto.
html (dostęp: 1.05.2019).

20 Hasło: „Konto: internetowe” [w:] Wielki Słownik Języka Polskiego, http://www.
wsjp.pl/index.php?id_hasla=26334&id_znaczenia=4226519&l=13&ind=0 (do-
stęp: 1.05.2019).

http://wsjp.pl/index.php?id_hasla=60459&id_znaczenia=5192845&l=19&ind=0
http://wsjp.pl/index.php?id_hasla=60459&id_znaczenia=5192845&l=19&ind=0
http://wsjp.pl/index.php?id_hasla=76469&id_znaczenia=5198246&l=19&ind=0
http://wsjp.pl/index.php?id_hasla=76469&id_znaczenia=5198246&l=19&ind=0
https://sjp.pwn.pl/szukaj/konto.html
https://sjp.pwn.pl/szukaj/konto.html
http://www.wsjp.pl/index.php?id_hasla=26334&id_znaczenia=4226519&l=13&ind=0
http://www.wsjp.pl/index.php?id_hasla=26334&id_znaczenia=4226519&l=13&ind=0
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podmiot prowadził publiczną aktywność – dostępną dla wszystkich 
internautów. Na przykład na Facebooku są to tzw. strony, fanpage, 
a na YouTubie – kanały. Pomimo różnic w nazewnictwie pomiędzy 
poszczególnymi social mediami, w celu ujednolicenia terminologii, 
w każdym przypadku używano określenia profil. Z perspektywy 
tej publikacji istotną różnicą pomiędzy wyrażeniami konto i profil 
było to, że w przypadku kont (prywatnych fragmentów przestrzeni 
mediów społecznościowych) ze względu na politykę prywatności nie 
było możliwe automatyczne pobieranie danych tam opublikowanych, 
nawet jeśli miały formę postów publicznych.

Konieczne okazało się także wprowadzenie pojęcia pochodnego 
od omawianego wcześniej, mianowicie profilu zdublowanego. Odnosi 
się on do sytuacji, w której danemu podmiotowi poświęcony był 
więcej niż jeden profil w konkretnym medium społecznościowym, 
a jedyną zasadniczą różnicę pomiędzy nimi stanowił używany ję-
zyk. Użycie takiej nomenklatury stało się konieczne z tego względu, 
że w niektórych przypadkach badane podmioty prowadziły profile 
wielojęzyczne, zaś w innych – kilka, lecz każdy w innym języku.

Ostatnim pojęciem wymagającym doprecyzowania jest post. 
Najbliższe pożądane rozumienie tego terminu można znaleźć w Wielkim 
słowniku języka polskiego, mianowicie „wiadomość umieszczona 
w Internecie na forum dyskusyjnym, w serwisie społecznościowym 
lub innej podobnej witrynie”21. Innymi słowy, stanowi on jednostkę 
pojedynczej aktywności, niebędącej feedbackiem (tj. komentarzem, 
emotikonem, polubieniem itp.) w mediach społecznościowych. Pojęcie 
to więc odnosi się zarówno do postów na Facebooku, jak i tweetów 
czy filmów umieszczonych na YouTubie.

Prezentowana publikacja składa się z pięciu rozdziałów. Pierwszy 
dotyczy szeroko rozumianej dyplomacji. W jego ramach odróżniono 
dyplomację klasyczną od dyplomacji publicznej i nowej dyplomacji 
publicznej. W szczególności zaś zwrócono uwagę na kierunki komu-
nikacji, jej rodzaje, kluczowych aktorów tego procesu, a także rolę 

21 Hasło: „Post: wiadomość internetowa” [w:] Wielki słownik języka polskiego, https://
www.wsjp.pl/index.php?id_hasla=12012&id_znaczenia=5088582&l=21&ind=0 (do-
stęp: 1.05.2019).

https://www.wsjp.pl/index.php?id_hasla=12012&id_znaczenia=5088582&l=21&ind=0
https://www.wsjp.pl/index.php?id_hasla=12012&id_znaczenia=5088582&l=21&ind=0
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komunikacji werbalnej (z uwzględnieniem zagadnienia używania 
języków). Jest to bowiem podstawowy element mogący wskazywać 
na to, że dany profil bądź przekaż jest kierowany (lub może być zrozu-
miany) przez odbiorów z innych państw. Pozwoliło to doprecyzować 
rozumienie dyplomacji publicznej, wybór podmiotów do badań oraz 
badanego przepływu komunikacji.

W drugim rozdziale kontynuowano temat dyplomacji publicznej, 
lecz z perspektywy nowych mediów. By zrozumieć ich rolę, rozpoczęto 
od rozważań dotyczących ogółu mediów i zmian, jakie dokonały się 
poprzez włączenie ich do tego procesu, m.in. powstanie dyplomacji 
medialnej i mediów. Prócz tego omówiono zagadnienie mediów 
społecznościowych oraz internetu. Kwestie te stanowiły kontekst 
dla dyskusji na temat definiowania dyplomacji cyfrowej i wprowa-
dzenia nowych pojęć. Na tej podstawie scharakteryzowano cyfrową 
dyplomacją publiczną oraz społecznościową dyplomację publiczną 
(które to pojęcie dodatkowo w schematyczny sposób zwizualizo-
wano), podając przykłady ich zastosowania i zależności pomiędzy 
nimi. Dopełnieniem powyższych rozważań był opis metod badań 
dyplomacji cyfrowej oraz obszarów jej pokrewnych: m.in. internetu, 
mediów społecznościowych, budowy mierników, data diplomacy. 
Pozwoliło to wskazać na analogie i nakreślić zakres badań empi-
rycznych społecznościowej dyplomacji publicznej.

Rozdział III rozpoczyna analiza wtórna danych dotyczących internetu 
i mediów społecznościowych: m.in. porównano dostęp do sieci i nawyki 
korzystania z mediów społecznościowych, zestawiono je z mediami 
tradycyjnymi, a także zwrócono uwagę na aspekt zaufania do poszcze-
gólnych rodzajów mediów oraz traktowania ich jako wiarygodnego 
źródła informacji. Scharakteryzowano także użytkowników, popu-
larność oraz stosunek mieszkańców Unii do wykorzystania mediów 
społecznościowych w polityce. W dalszej części tego rozdziału opisano, 
na jakiej zasadzie dobierano strony i profile do badań empirycznych 
społecznościowej dyplomacji publicznej, wprowadzono klasyfikację 
profili w mediach społecznościowych, a także krótko opisano profile 
i media społecznościowe, na których się skupiono.
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Kolejny rozdział (IV) szczegółowo opisuje korzystanie z mediów 
społecznościowych przez badane podmioty. Na wstępie scharakte-
ryzowano ogólny schemat prezentacji wyników, a także omówiono 
klucz kategoryzacyjny postów. Kolejne podrozdziały dotyczą mediów 
społecznościowych, a w tym charakterystyki języków tam używanych 
oraz rodzajów publikowanych postów. Zagadnienia te podejmowano 
zarówno z perspektywy podmiotów, jak i całych państw. Natomiast 
w końcowej części porównano między sobą wszystkie media społeczno-
ściowe. Tak opracowane dane pozwoliły na bardzo proste porównanie 
poszczególnych podmiotów oraz państw. Niemniej wyniki zaprezento-
wane w tym rozdziale nie dotyczą sedna społecznościowej dyplomacji 
publicznej, lecz aktywności polityków reprezentujących poszczególne 
państwa. Stanowią zatem punkt odniesienia dla kolejnego rozdziału.

W ostatnim rozdziale te same dane, które omówiono w rozdziale 
IV, poddano analizie z wykorzystaniem dwóch innych metod. Najpierw 
szczegółowo opisano opracowany miernik E-dip (oraz jego warianty) 
pozwalające na mierzenie potencjału efektywności społecznościowej 
dyplomacji publicznej. Drugiej metodzie nie poświęcono tyle uwagi, 
gdyż bazowała na powszechnie używanym algorytmie k-średnich. 
Analogicznie jak w przypadku rozdziału IV, w pierwszej kolejności 
zastosowano wskazane narzędzia do kolejnych mediów społeczno-
ściowych (z perspektywy podmiotów, ich grup oraz krajów), a na-
stępnie do wszystkich zebranych danych jednocześnie. Podmioty 
i kraje pogrupowano zatem pod kątem podobieństw w używaniu 
mediów społecznościowych, a następnie porównano je z perpektywy 
potencjału efektywności używania przez nie mediów społecznościo-
wych do dyplomacji publicznej. Pozwoliło to nie tylko na znalezienie 
podobieństw, ale również porównanie liczbowe.

Miernik E-dip ma charakter uniwersalny, przede wszystkim 
zaś rzetelny i trafny22. O rzetelności świadczy w jego przypadku 
proces zbierania danych (manualnie do charakterystyki językowej 
oraz dobór profili, a także proces kategoryzacji postów). Natomiast 

22 E. Babbie, Podstawy badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2013, s. 169–172.
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na jego trafność ma głównie wpływ dobór odpowiednich i aktual-
nych (w znaczeniu: zbieżnych czasowo z danymi) wag na podstawie 
analizy wtórnej danych.

Podstawę teoretyczną publikacji, a przede wszystkim badań sta-
nowi literatura i źródła z obszaru różnych dyscyplin. Dyplomację 
zdefiniowano, wychodząc od schematu przepływu komunikacji 
politycznej W. Philipsa Davisona23, który był pomocny w usystema-
tyzowaniu wiedzy w tym zakresie. W przypadku samej komunikacji 
bardzo ważnym punktem odniesienia były także pozycje autorstwa 
Walerego Pisarka24, Tomasza Gobana-Klasa25 oraz Jana van Dijka26. 
W opisie dyplomacji, w tym cyfrowej i internetu, najczęściej po-
woływano się na liczne publikacje, których autorami są Paul Sharp, 
Harold Nicolson, Henry Kissinger, Christer Jönsson, Martin Hall, 
Corneliu Bjola, Markus Kornprobst, Jan Melissen, Brian Hocking, 
Eytan Gilboa, György Szondi, a także Beata Surmacz, Beata Ociepka, 
Magdalena Szpunar i Justyna Arendarska. Ciekawym i nowatorskim 
spojrzeniem okazały się być także raporty Instytutu Clingenadael27, 
które często cytowano. W szczególny sposób warto zwrócić uwagę 
na tekst traktujący o dyplomacji w erze cyfrowej28, a także raport 
zawierający koncepcję dyplomacji integracyjnej29. Bardzo pomoc-
na w analizie dyplomacji publicznej przez pryzmat komunikacji 
była identyfikacja dwóch sposobów spojrzenia na to zagadnienie 

23 W.P. Davison, Mass Communication and Diplomacy [w:] World Politics: An In-
troduction, red. J.N. Rosenau, K.W. Thompson, G. Boyd, The Free Press, Nowy 
Jork 1976.

24 W. Pisarek, Wstęp do nauki o komunikowaniu, Wydawnictwa Akademickie 
i Profesjonalne, Warszawa 2008.

25 T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe…, dz. cyt.
26 J. van Dijk, Społeczne aspekty nowych mediów. Analiza społeczeństwa sieci, 

tł. J. Konieczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
27 Clingendael – the Netherlands Institute of International Relations, zob. https://

www.clingendael.org/ (dostęp: 30.06.2020).
28 B. Hocking, J. Melissen, Diplomacy in the Digital Age, Clingenadael Report, 

Netherlands Institute of International Relations Clingendael, 2015.
29 B. Hocking, J. Melissen, S. Riordan, P. Sharp, Futures for diplomacy. Integrative 

Diplomacy in the 21th Century, Report Nr 1, Netherlands Institute of Interna-
tional Relations ‘Clingendael’, 2012.

https://www.clingendael.org/
https://www.clingendael.org/
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Rhondy Zaharny30, a także jasno wyłożone przez Gilboa różnice 
pomiędzy dyplomacją publiczną, medialną i mediów31. Zaś do-
datkowym kontekstem dla omawianych treści była koncepcja soft 
power Josepha Nye’a32. W rozumieniu terminu dyplomacja cyfrowa 
punktem wyjścia była analiza prefiksów Jovana Kurbaliji33, następnie 
zaś zidentyfikowanie obszarów adaptowania rozwiązań o charakterze 
dyplomacji cyfrowej przez Fergusa Hansona34, a także koncepcja data 
diplomacy35. Przy zagadnieniu mediów społecznościowych podsta-
wowym punktem odniesienia był ich podział zaproponowany przez 
Andreasa Kaplana i Michaela Haenleina36, a szczególną inspiracją 
do stworzenia miernika dyplomacji37 – prace Tomasza Gackowskiego, 
Olgierda Annusewicza i Antoniego Morawskiego. Koncepcje i de-
finicje przeplatano danymi z różnych źródeł. Najczęściej w tekście 
powoływano się na: Międzynarodowy Związek Komunikacyjny 
(ITU)38, Internet World Stats39, Eurobarometr 9040, Hootsuite41, 

30 R.S. Zaharna, Mapping out a Spectrum of Public Diplomacy Initiatives. Information 
and Relational Communication Frameworks [w:] Routledge Handbook of Public 
Diplomacy, red. N. Snow, P.M. Taylor, Routledge, 2009, s. 86–100.

31 E. Gilboa, Diplomacy in the media age: Three models of uses and effects, “Diplo-
macy & Staectraft” 2001, vol.12, nr 2, p. 23.

32 J.S. Nye, Soft Power. Jak osiągnąć sukces w polityce światowej?, dz. cyt.
33 J. Kurbalija, An Introduction to Internet Governance, wyd. 4, DiploFoundation 

2010, p. 8; J. Kurbalija, Different prefixes, same meaning: cyber, digital, net, 
online, virtual, e-, 2015, https://www.diplomacy.edu/blog/different-prefixes-
same-meaning-cyber-digital-net-online-virtual-e (dostęp: 9.06.2020).

34 F. Hanson, a Digital DFAT: Joining the 21th Century, “Policy Brief, The Lowy 
Institute for International Policy” 2010, p. 4–13.

35 Zob. np. B. Rosen Jacobson, K.E. Höne, J. Kurbalija, Data diplomacy. Updating 
diplomacy to the big data era, DiploFoundation, Szwajcaria (Genewa) 2018, 
p. 12.

36 A.M. Kaplan, A. Haenlein, Users of the World Unite! The Challenges and Op-
portunieties of Social Media, “Business Horizons” 2010, t. 53, nr 1, p. 59–68.

37 Zob. e-Politikon 2014, Issue 9.
38 https://www.itu.int/en/Pages/default.aspx (dostęp: 20.01.2020).
39 https://www.internetworldstats.com/ (21.01.2020).
40 Standard Eurobarometr 90, Media use in European Union, Wave EB90.3, Kantar 

Public, Bruksela, jesień 2018.
41 https://hootsuite.com/ (dostęp: 23.01.2020).

https://www.diplomacy.edu/blog/different-prefixes-same-meaning-cyber-digital-net-online-virtual-e
https://www.diplomacy.edu/blog/different-prefixes-same-meaning-cyber-digital-net-online-virtual-e
https://www.itu.int/en/Pages/default.aspx
https://www.internetworldstats.com/
https://hootsuite.com/
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we are social42, Statista43, StatCounter Global Stats44, Eurobarometr 
38645, Eurostat46 oraz HubSpot47.

Publikacja zawiera obraz dyplomacji publicznej w internecie 
w 2018 roku, a więc zarówno przed brexitem (w związku z tym Wielka 
Brytania została uwzględniona w badaniach jako kraj członkowski 
Unii), pandemią COVID-19, jak i rozpoczęciem wojny ukraińsko-

-rosyjskiej. W związku z tym nie podejmuje zagadnień hard power  
czy stanu „wojny”. Prezentowane w publikacji wyniki badań empi-
rycznych dotyczą okresu „pokoju”, a dyplomacja publiczna rozumiana 
jest jako narzędzie soft power. Internet (i media społecznościowe) 
były w tym okresie wykorzystywane jako jedne z wielu narzędzi 
dyplomacji publicznej. Co więcej, o ile klasyczna dyplomacja była 
uprawiana (w mniejszym lub większym stopniu, bardziej lub mniej 
efektywnie) przez wszystkie kraje, o tyle zainteresowanie i podejście 
do dyplomacji cyfrowej okazywało się zróżnicowane.

W okresie przede wszystkim przed pandemią COVID-19 panowało 
przekonanie, że dyplomacji cyfrowej, w szczególności zaś używania 
w tym celu mediów społecznościowych, nie powinno się przeceniać. 
Adesina zwracała uwagę, że dyplomacja cyfrowa nie zastąpi klasycznej, 
lecz dobrze wykorzystywana może współdziałać z wysiłkami państw 
podejmowanymi w stosunkach międzynarodowych i polityce za-
granicznej w sposób szybki i niskobudżetowy48. Podobnego zdania 
była Bildziukiewicz, która twierdziła, że „e-dyplomacja nie jest i nie 
będzie narzędziem przesądzającym o sile i statusie państwa na arenie 
międzynarodowej. Może poprawić jego pozycję, jako, że internet 
ułatwia komunikację i szybkie zdobywanie informacji, a dobrze po-
informowani dyplomaci posiadają karty przetargowe w kontaktach 

42 https://wearesocial.com/ (dostęp: 23.01.2020).
43 https://www.statista.com/ (dostęp: 23.01.2020).
44 https://gs.statcounter.com/ (dostęp: 23.01.2020).
45 Special Eurobarometr 386, Europeans and their languages. Report, European 

Comission, 2012.
46 https://ec.europa.eu/eurostat/data/database (11.11.2019).
47 https://www.hubspot.com/ (dostęp: 20.08.2020).
48 O.S. Adesina, Foreign policy in an era of digital diplomacy, “Cogent Social Science” 

2017, nr 3, p. 3, 10.

https://wearesocial.com/
https://www.statista.com/
https://gs.statcounter.com/
https://ec.europa.eu/eurostat/data/database
https://www.hubspot.com/
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z państwami gorzej poinformowanymi. Jednak e-dyplomacja jest 
jedynie częścią (aczkolwiek istotną) całego arsenału środków dy-
plomatycznych”49. Nie wierzono, że jest to forma dyplomacji, która 
mogłaby istnieć samodzielnie. Wydarzenia z 2020–2022 roku, które 
dotknęły cały świat, zweryfikowały te głosy. Można zatem powiedzieć, 
że publikacja ta zamyka pewien etap w historii dyplomacji cyfrowej.

49 M. Bildziukiewicz, Szwedzka dyplomacja cyfrowa – miękka siła w nowym wyda-
niu? [w:] Dyplomacja cyfrowa jako instrument polityki zagranicznej XXI wieku, 
red. M. Kosienkowski, B. Piskorska, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, s. 155.
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ROZDZIAŁ 1.  
DYPLOMACJA 

W PERSPEKTYWIE 
KOMUNIKOLOGICZNEJ

1.1. KLASYCZNE PODEJŚCIA DO DYPLOMACJI

Dyplomacja to termin różnie rozumiany w naukach społecznych. 
Według Sharpa1 to pojęcie, do którego należy podchodzić, 
rozważając raczej kontekst jego zastosowania niż precyzyjne 

czy arbitralnie ustalone znaczenie. Nicolson przywołuje pięć róż-
nych możliwości rozumienia słowa dyplomacja – synonim polityki 
zagranicznej, negocjacje, proces (lub mechanizm) ich prowadzenia, 
dziedzinę służby zagranicznej lub talent (umiejętności) do aktywnego 
uczestniczenia w międzynarodowych negocjacjach2. Konceptualizację 
tego pojęcia opracowała także Surmacz3, która (m.in. za Peterem 
Marhallem4) wyliczyła aż sześć klasycznych znaczeń dyplomacji 
(synonim polityki zagranicznej, sposób jej realizowania, sztukę 
prowadzenia stosunków międzynarodowych poprzez negocjacje 

1 P. Sharp, For Diplomacy: Representation and the Study of International Relations, 
“International Studies Review” 1999, Vol. 1, Nr 1, p. 37. Zdanie to podziela rów-
nież B. Surmacz, Ewolucja współczesnej dyplomacji. Aktorzy. Struktury. Funkcje, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015, s. 25.

2 H. Nicolson, Diplomacy, The Home University Library of Modern Knowledge, 
Oxford University Press, 1950, p. 13–14.

3 B. Surmacz,dz. cyt., s. 25–56.
4 P. Marshall, Positive diplomacy, Palgrave Macmillan, New York 1997, p. 7.
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bądź inne środki o charakterze pokojowym, mechanizmy sterowania 
procesami międzynarodowymi, zespół ludzi zatrudnionych w służbie 
zagranicznej, konkretną profesję). Kolejne sposoby definiowania 
dyplomacji pozwalają spojrzeć na nią holistycznie.

W literaturze przedmiotu pojęcie dyplomacji często jest używane 
zamiennie z pojęciem polityki zagranicznej. Dyplomacja Kissingera5 
to opis spektrum spraw międzynarodowych i prowadzonej polityki 
zagranicznej (głównie przez Stany Zjednoczone), a nie jedynie cha-
rakterystyka konkretnych działań dyplomatycznych. W przypadku 
przywoływanej publikacji pojęcia te przenikają się ze sobą, okre-
ślając tę samą rzeczywistość. Co więcej, w przedmowie do wydania 
polskiego zawartość książki została określana jako „własna interpre-
tacja historii” autora, zawierająca oceny „odmienne od tradycyjnie 
prezentowanych w Polsce”6, co dodatkowo podkreśla subiektywizm 
treści. Istnieje także wielu zwolenników odróżniania dyplomacji 
od polityki zagranicznej. Autorzy często przywołują cytaty Roya 
Childsa, dla którego polityka zagraniczna stanowi „istotę stosun-
ków zagranicznych” 7, a dyplomacja to „proces, za pomocą którego 
jest ona realizowana”8. W tej interpretacji dyplomacja jest metodą, 
a polityka zagraniczna – sednem, treścią realizowaną przy pomocy 
dyplomacji9. Jeden z brytyjskich dyplomatów trafnie ujął to następu-
jącymi słowami: „polityka zagraniczna jest tym, co robisz, natomiast 
dyplomacja tym, w jaki sposób”10.

Sposób prowadzenia polityki zagranicznej stanowi zasadniczę kwe-
stię kolejnej grupy definicji dyplomacji. W tym nurcie znaczeniowym 
często przywołuje się Ernesta Satowa, dla którego dyplomacja jest 

„zastosowaniem inteligencji i taktu”11 w stosunkach między państwami 

5 H. Kissinger, Dyplomacja, tł. S. Głąbiński i in., Bellona, Warszawa 2016–2018.
6 Tamże, s. 3.
7 J.R. Childs [cyt. za]: P. Ghosh, International Relations, wyd. IV, PHI Learning 

Pvt. Ltd, 2016, s. 109.
8 Tamże.
9 Tamże, s. 110.
10 Tamże.
11 E. Satow, a Guide to Diplomatic Practice, Cambridge University Press, Cambridge 

2011, p. 1.
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(czy to niepodległymi, czy wasalnymi). Innymi słowy, takie rozumienie 
podkreśla racjonalność i przenikliwość działań, jednocześnie kładąc 
nacisk na obycie i elegancję w kontaktach międzynarodowych. Wiąże 
się nierozerwalnie z przestrzeganiem określonej formy, niezbędnej 
w prowadzeniu stosunków między państwami za pomocą negocjacji 
lub innych pokojowych środków12.

Dyplomację w kategoriach sztuki budowania relacji i negocjacji 
definiowali m.in. Kissinger (jako „sztukę relacji pomiędzy państwami 
opartą na porozumieniu, nie sile”13), Nicolson (jako „zarządzanie 
stosunkami pomiędzy niezależnymi państwami poprzez negocjacje”14) 
czy Geoff R. Berridge (jako „prowadzenie stosunków międzynarodo-
wych poprzez negocjacje, a nie siłę, propagandę czy odwoływanie się 
do prawa oraz innymi pokojowymi środkami”15). W świetle prawa 
międzynarodowego negocjacje są rozumiane jako „proces umawia-
nia się (targowania) pomiędzy dwoma lub większą liczbą aktorów 
w celu rozwiązania problemu lub sytuacji i znalezienia rozwiązania”16. 
W tej perspektywie negocjacje stanowią siłę napędową dyplomacji. 
Metafora ta ukierunkowuje myślenie o dyplomacji jako o mechani-
zmie, w tym przypadku sterowania procesami międzynarodowymi. 
Dla Raymonda Cohena dyplomacja jest „maszynownią” (engine 
room) stosunków międzynarodowych17. Natomiast jak przekonuje 
Serge Sur: „[…] państwa, czy raczej ich służby dyplomatyczne, są ne-
gocjacyjnymi maszynami, wcielającymi w życie zasadę kardynała 

12 B. Surmacz, dz. cyt., s. 27; H. Nicolson, dz. cyt., p. 15.
13 H. Kissinger, A world restored: Metternich, Castlereagh and the problems of peace, 

1812–22, Houghton Mifflin, Boston 1957, p. 326.
14 C.W. Kegley, S.L. Blanton, World Politics: Trend and Transformation, 2014–2015, 

Cengage Learning, March 2014, p. 303.
15 B. Surmacz, dz. cyt., s. 29; T. Ruey, Understanding diplomacy. Definition and 

differences to foreign policy and international relations, 2017, https://www.
grin.com/document/373969 (dostęp: 1.02.2020). W późniejszych wydaniach 
Berridge definiuje dyplomację jako „zasadniczą działalność polityczną, która 
przy pomocy odpowiednich zasobów i umiejętności stanowi główny składnik 
władzy.” G.R. Berridge, Diplomacy: Theory and Practise, Palgrave Macmillan, 
wyd. IV, 2010, p. 1.

16 C.W. Kegley, S.L. Blanton, dz. cyt., p. 302.
17 R. Cohen [cyt. za:] B. Surmacz, dz. cyt., s. 29.
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Richelieu: «Negocjujcie, zawsze negocjujcie». Tę wszechobecność 
negocjacji nasila dodatkowo współczesne dążenie do zakazywania 
albo przynajmniej ograniczania odwoływania się do przemocy i wojny 
jako narzędzi polityki narodowej lub rozstrzygania antagonizmów 
między państwami”18. W mechanizmie dyplomacji rolę maszyn 
spełniają służby dyplomatyczne.

Kolejna grupa definicji opisuje dyplomację właśnie jako grupę 
ludzi zatrudnionych w służbie zagranicznej. Zgodnie z polską ustawą 
w jej skład wchodzą: członkowie korpusu służby cywilnej zatrudnieni 
w ministerstwie obsługującym ministra właściwego do spraw zagra-
nicznych, osoby zatrudnione w służbie zagranicznej, przedstawiciele 
kraju w innym państwie lub przy organizacji międzynarodowej oraz 
członkowie służby zagranicznej obsługujący ministra właściwego 
do spraw członkostwa Polski w Unii Europejskiej19. Inaczej mówiąc, 
dyplomacja może także być rozumiana jako personel pełniący ściśle 
określone zadania. Tak opisany zespół ludzi stanowi w większości 
państw20 reprezentację profesji. Dyplomacja może być zatem definio-
wana także jako specjalność określonej grupy zawodowej – dyplomatów.

Powyżej przywołano podstawowe, klasyczne21 sposoby defi-
niowania dyplomacji. Pojęcie to może oznaczać jednocześnie treść, 
zachowanie, charakter, metodę, sposób i sztukę22. Jednakże żadne 
z tych określeń nie jest pełne, znaczenia te przenikają się nawzajem 

– jedno bez drugiego nie istnieje. Według Marshalla kluczowa jest 
spójność procesu i materii dyplomacji, wskazuje na szeroką gamę 
zjawisk z nauk społecznych, stosunków międzynarodowych, polityki, 
wiedzy obywatelskiej, ekonomii23.

18 S. Sur, Stosunki międzynarodowe, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 
2015.

19 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej, Dz. U. 2001, Nr 128 poz. 1403, 
art. 2.1., http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20011281403/U/
D20011403Lj.pdf (dostęp: 2.02.2020).

20 B. Surmacz, dz. cyt., s. 30–31.
21 Definiowanie dyplomacji m.in. przez różnych polskich badaczy przywołuje 

Surmacz; B. Surmacz, dz. cyt., s. 31–32.
22 P. Marshall, dz. cyt., p. 8.
23 Tamże.
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Klasyczne definicje są krytykowane m.in. za to, że nie oddają 
„złożoności dzisiejszego środowiska dyplomatycznego”, stanowiącego 
„splot interakcji pomiędzy państwowymi i niepaństwowymi aktorami, 
którzy realizują różne formy oficjalnej i nieoficjalnej dyplomacji”24. 
Natomiast głównym zarzutem im stawianym jest państwocentrycz-
ność25. Z jednej strony głosów tych nie należy ignorować, z drugiej 
zaś warto zwrócić uwagę, że często są one konsekwencją krytyki 
instytucji państwa w ogóle26.

Surmacz podaje dwa przykłady generalnych pojęć, poprzez które 
można rozumieć dyplomację – reprezentację i komunikację27. Warto 
zwrócić uwagę, że nie są one przeciwstawne – jedno z nich nie wy-
klucza drugiego. Dyplomacja może być rozumiana jako reprezentacja 
lub komunikacja, w zależności od kontekstu użycia tego terminu, 
nawet przez tego samego autora28. Niemniej wybór sposobu patrzenia 
na dyplomację stanowi punkt wyjścia do podjęcia decyzji odnośnie 
do teorii wykorzystywanej następnie w analizie i obserwacji zjawiska. 
Implikuje to użycie np. teorii reprezentacji społecznych bądź teorii 
komunikowania.

24 B. Surmacz, dz. cyt., s. 32.
25 Tamże, s. 32–37.
26 J. Hoffman, Reconstructing diplomacy, “British Journal of Politics and Interna-

tional Relations” 2003, Vol. 5, No. 4, November, p. 525–542.
27 B. Surmacz, dz. cyt., s. 32–33.
28 Por. C. Jönsson, Diplomatic Representation in the 21st Century, Working Paper 

Project “Diplomacy in the 21st Century” No 14, Stiftung Wissenschaft und Politik, 
German Institute for International and Security Affairs 2017 oraz C. Jönsson, 
M. Hall, Communication: An Essential Aspect of Diplomacy, “International 
Studies Perspectives” 2003, no 4 (2), p. 195–210.
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1.2. DYPLOMACJA JAKO PROCES KOMUNIK ACJI

Komunikacja w stosunku do dyplomacji jest tym, czym „krew dla 
ludzkiego ciała”29 – ilekroć jej brakuje, stosunki międzynarodowe 
i dyplomacja obumierają. „Komunikacja jest esencją dyplomacji”30, 
jeśli ktoś nie potrafi się dobrze komunikować, nie będzie nigdy dobrym 
dyplomatą. Przytoczone sformułowania z publikacji dotyczących 
dyplomacji podkreślają kluczową rolę komunikacji w tym procesie. 
Definicje różnych badaczy m.in. z tej perspektywy znaleźć można 
u Surmacz31, Luigi Di Martino32 czy Jönssona i Halla33.

Definicję stanowiącą punkt wyjścia do dalszych rozważań sformułowali 
Bjola i Kornprobst. Postrzegają oni dyplomację jako „zinstytucjona-
lizowaną (instytucjonalną) komunikację pomiędzy międzynarodowo 
uznanymi przedstawicielami międzynarodowo uznanych podmiotów, 
przy pomocy której wytwarzają, zarządzają i dystrybuują oni dobra 
publiczne”34. Za jej pośrednictwem autorzy zwracają uwagę przede 
wszystkim na trzy aspekty. Po pierwsze, na komunikację, która w tym 
przypadku jest mocno zinstytucjonalizowana, gdyż u jej podstaw leży 
ogrom zasad i norm (np. protokołu dyplomatycznego). Co więcej, 
może ona przyjmować różną formę – od dialogu po przymus – i być 
wykorzystywana zarówno w celu pokojowego rozwiązywania kon-
fliktów, jak i budowania koalicji wojennych. Po drugie, w tej definicji 
uwzględniono tzw. podwójne uznanie (double recognition), odnoszą-
ce się do uznania jednostki jako aktora dyplomatycznego. Innymi 
słowy, reprezentantem kraju jest np. minister spraw zagranicznych, 
a Organizacji Narodów Zjednoczonych – sekretarz generalny ONZ. 

29 V.D. Tran, Communication and diplomacy in a changing world, Ablex, University 
of Michigan 1987, p. 30.

30 M. Stearns, Talking to Strangers: Improving American Diplomacy at Home and 
Abroad, Princeton University Press 1996, p. 112.

31 B. Surmacz, dz. cyt., s. 33.
32 L. Di Martino, Conceptualising public diplomacy listening on social media, “Place 

Branding and Public Diplomacy” 2020, Vol. 16, p. 131–142.
33 C. Jönsson, M. Hall, Communication: An Essential Aspect of Diplomacy, “Inter-

national Studies Perspectives” 2003, vol. 4 (2), p. 195–196.
34 C. Bjola, M. Kornprobst, Understanding International Diplomacy. Theory, Practice 

and Ethics, Second Edition, Routledge, London–New York 2018, p. 6.
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Po trzecie zaś, przywołana definicja mówi o dobrach publicznych. 
W przeszłości, w kontekście dyplomacji, rozumiane były one np. jako 
bezpieczeństwo. W XX wieku ich znaczenie zostało poszerzone 
np. o rozwój społeczny, ochronę środowiska, ochronę zdrowia czy 
kontrolę migracji. Co więcej, jako wynik procesów globalizacji 
część z wymienionych dóbr publicznych została zakwalifikowana 
jako globalne dobra publiczne, czyli takie, które są ważne z punktu 
widzenia dobrobytu wielu wspólnot politycznych. Tradycyjnie do-
bra te były kiedyś zaliczane do narodowych, zaś obecnie zwraca się 
uwagę na to, że są one poza zasięgiem pojedynczej społeczności35. 
W związku z tym komunikacja, aktorzy i dobra publiczne stanowią 
trzy kluczowe elementy pozwalające rozróżnić podejścia do tego 
procesu.

W każdym z modeli komunikacji można wyróżnić tzw. tria-
dę procesu komunikowania, czyli nadawcę, przekaz i odbiorcę36. 
Postrzegając dyplomację w kategoriach komunikacji, można także 
zidentyfikować te trzy elementy. Przyjmując założenie państwocen-
tryczności tego procesu, za model wyjściowy, można uznać schemat 
przepływu komunikacji politycznej Davisona.

Rysunek 1.1. Przepływ komunikacji politycznej

Źródło: W.P. Davison, Mass Communication and Diplomacy 
[w:] J.N. Rosenau, K.W. Thompson, G. Boyd (red.), World Politics: 

An Introduction, The Free Press, New York 1976, p. 389

35 Tamże, p. 6–7.
36 T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, 

telewizji i Internetu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Kraków 1999, 
s. 53–54.
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Autor Mass Communication and Diplomacy, rozważając rolę me-
diów masowych w kontekście dyplomacji, stworzył i opisał schemat 
możliwych kierunków przepływu informacji w ramach komunikacji 
politycznej37. Podkreślił on, że istotą polityki zagranicznej jest ko-
munikacja rządów ze sobą nawzajem, z obywatelami oraz społeczno-
ściami innych państw. Zawsze jest to komunikacja dwukierunkowa. 
Zobrazował to przy pomocy prostego schematu (rysunek 1.1). Trójkąty 
przedstawiają państwa, ich wierzchołki oznaczają rządy (Government), 
a podstawy – obywateli/społeczeństwa (Public). Davison, opisując 
powyższy schemat, zdefiniował każdą ścieżkę przepływu komunikacji, 
które zaznaczono przy pomocy strzałek. Komunikację pomiędzy 
rządami określił mianem dyplomacji (1), zaś informacje, jakie rząd 
jednego państwa uzyskuje na temat społeczeństwa innego kraju 
(ogólnodostępnymi lub tajnymi kanałami), scharakteryzował jako 
wywiad (3). Przepływ komunikacji, poprzez który rząd przekazuje 
informacje swoim obywatelom, nazwał informacją publiczną (6), zaś 
głosy obywateli skierowane w stronę osób rządzących ich państwem 

– opinią publiczną (5). Informacje rządu jednego państwa skierowane 
do społeczeństwa innego określił mianem propagandy (2). Warto 
podkreślić także, że rozumie on to pojęcie także w kategoriach dyplo-
macji publicznej i soft power. Z kolei wysiłki obywateli jednego kraju 
mające na celu wpłynięcie (za pośrednictwem petycji lub innych form 
informowania) na rząd drugiego, zdefiniował jako międzynarodową 
informację publiczną (4). Ostatnia forma przepływu komunikacji 

– pomiędzy obywatelami różnych krajów – to stosunki (relacje) kul-
turalne (7). Jako że Davison nie podejmuje w swoich rozważaniach 
tematu ostatniego typu komunikacji i nie został on uwzględniony 
w schemacie autora, zaznaczono go na rysunku 1.1 kolorem szarym). 
Należy podkreślić, że nazwy konkretnych przepływów komunikacji 
mają charakter umowny i czasem mogą być mylące38.

Powyższy schemat jest uniwersalny, co pozwala umiejscowić 
i w prosty sposób nakreślić obszar badań. Można go zastosować 
odnośnie do koncepcji związanych z komunikowaniem politycznym 

37 W.P. Davison, dz. cyt., p. 388–389.
38 Tamże, p. 388.
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czy dyplomacją. Bezpośrednio odnosi się do niego np. Jerzy Olędzki, 
pisząc o komunikowaniu międzynarodowym i jego formach39. Schemat 
ten może być także przydatny przy wizualizacji (części) relacji w ramach 
koncepcji aren komunikowania politycznego Jürgena Habermasa, 
którą Ociepka stosuje względem dyplomacji publicznej40. Pozwala 
on także na rozróżnienie trzech typów dyplomacji w kontekście 
komunikacji. Tr a d y c y j n a  d y p l o m a c j a  najczęściej jest defi-
niowana jako relacje pomiędzy rządami (government to government 

– G2G), d y p l o m a c j a  p u b l i c z n a  – jako komunikowanie rządu 
do społeczności międzynarodowej (government to people – G2P) 41, 
zaś n o w a  d y p l o m a c j a  p u b l i c z n a  zakłada włączenie w cały 
proces komunikacji (jako nadawców) także podmioty niepaństwowe, 
w tym obywateli (people to people – P2P)42. Na rysunku 1.1 poszcze-
gólnym poziomom odpowiadają strzałki oznaczone kolejno numerami 
1, 2, 7. Konceptualizacja powyższych pojęć przy pomocy omawiane-
go schematu, pomimo znacznego poziomu uproszczenia, stanowi 
pewnego rodzaju azymut w gąszczu podejść i definicji dyplomacji 
w kontekście komunikowania. Jest on jednakże niewystarczający, 
by uchwycić wiele innych przepływów komunikacji, a także aktorów 
zaangażowanych w ten proces. Brakuje w nim chociażby odniesienia 
do nowej dyplomacji.

39 J. Olędzki, Komunikowanie w świecie. Narzędzia, teorie, unormowania, wyd. 
II uzup., Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2001, s. 24–28.

40 B. Ociepka, Nowa dyplomacja publiczna – perspektywa teorii stosunków mię-
dzynarodowych i komunikowania politycznego, „Przegląd Strategiczny” 2012, 
nr 1, s. 131–135.

41 Pojęć tych używa m.in. N. Snow, zob, Rethinking Public Diplomacy [w:] Ro-
utledge Handbook of Public Diplomacy, red. N. Snow, P.M. Taylor, Routledge, 
New York–London 2009, s. 6; B. Ociepka, Dyplomacja publiczna jako forma 
komunikowania międzynarodowego [w:] Dyplomacja publiczna, red. B. Ociepka, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008, s. 11–12.

42 N. Snow, Public Diplomacy. New Dimensions and Implications [w:] Global Com-
munication. Theories, Stakeholders and Trends, red. T.L. McPhail, wyd.4, Wiley 
Blackwell 2014, s. 71.
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1.3. DYPLOMACJA PUBLICZNA 
I NOWA DYPLOMACJA PUBLICZNA

Tradycyjnie termin dyplomacja publiczna oznacza „komunikację 
rządową skierowaną do zagranicznych odbiorców w celu osiągnięcia 
zmian w «sercach umysłów» ludzi”43. W takim też duchu definiu-
je ją Jerzy Wiatr („działania władz państwowych, zmierzających 
do korzystnego dla siebie uformowania opinii publicznej w innych 
państwach”44). Zacytowane powyżej definicje jednakże zawężają 
rozumienie istoty dyplomacji publicznej. Informują one jedynie 
o tym, że nadawcami kierującymi komunikaty do odbiorców zagra-
nicznych są władze państwowe, mające na celu pozytywny wpływ 
na postrzeganie swojego kraju.

Dyplomacja publiczna stanowi według Surmacz uzupełnienie 
dyplomacji tradycyjnej. Jest narzędziem pomagającym stworzyć 

„pozytywną atmosferę, w której mogą być realizowane interesy między-
narodowe danego podmiotu stosunków międzynarodowych”45. Takie 
podejście rozszerza rozumienie tego pojęcia, nawiązuje do tradycyjnej 
dyplomacji (pomiędzy rządami), nie wskazuje jedynie na państwa, 
lecz traktuje ogólnie o podmiotach stosunków międzynarodowych. 
Ociepka zauważa, że korzeni dyplomacji publicznej należy szukać 
właśnie w teorii stosunków międzynarodowych, jak również teorii 
i praktyce dyplomacji, komunikacji międzykulturowej i między-
narodowej oraz w międzynarodowych public relations46. Na tej 
podstawie formułuje definicję, rozumiejąc dyplomację publiczną 
jako „dwustronną, dialogową formę politycznego komunikowania 
międzynarodowego, skierowaną do publiczności za granicą, reali-
zowaną dzięki pośrednictwu środków przekazu i poprzez kanały 

43 G. Szondi, Public Diplomacy and Nation Branding: Conceptual Similarities and 
Differences, Discussion Papers in Diplomacy, Netherlands Institute of Interna-
tional Relations ‘Clingendael’, 2008, p. 6.

44 J. Wiatr [cyt. za:] B. Ociepka, Dyplomacja publiczna jako forma komunikowa-
nia…, s. 16.

45 B. Surmacz, Służba dyplomatyczna i konsularna [w:] Międzynarodowe stosunki 
polityczne, red. M. Pietraś, Lublin 2006, s. 171.

46 B. Ociepka, Dyplomacja publiczna jako forma komunikowania…, s. 17.
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bezpośrednie. Jej celem jest kształtowanie lub wspieranie pozytywnego 
wizerunku kraju, społeczeństwa za granicą, w tym – przez wpływanie 
na opinię publiczną – kształtowanie pozytywnych postaw wobec kraju 
nadawcy”47. Nowością w porównaniu ze wcześniej wspomnianymi 
objaśnieniami jest w niej m.in. podkreślenie, że dyplomacja publiczna 
stanowi formę komunikowania dwukierunkowego, a także nawiązuje 
do różnych kanałów komunikacji.

Związek dyplomacji publicznej z mediami (jako kanałem komu-
nikacji) można znaleźć m.in. u Davisona. Według niego dyplomacja 
publiczna łączy umiejętności trzech osób: dyplomaty, specjalisty 
od komunikowania masowego i badacza społecznego. Dyplomata 
formułuje przekaz (jego ideę), który chciałby przekazać odbiorcom 
zagranicznym, badacz społeczny analizuje grupę docelową, zaś 
specjalista ds. komunikacji wybiera najbardziej odpowiednie media 
i formułuje treść przekazu48. Rola mediów w dyplomacji publicznej 
wynika z tego, że jest ona jawna i widoczna49.

Charakteryzując dyplomację publiczną, warto także zwrócić 
uwagę na integrację dwóch składowych tego pojęcia: „dyplomacji” 
i „publicznej”, traktując je holistycznie. Wynika to z pewnego rodza-
ju napięcia pomiędzy tradycyjną państwocentryczną dyplomacją, 
a dyplomacją sieciową50. Dyplomacja publiczna jest bowiem formą 
zawierającą zarówno elementy tradycyjnej dyplomacji, jak i nowej 
dyplomacji publicznej.

Niektórzy badacze dyplomację publiczną ujmują jako część skła-
dową szerszych konceptów. Według teorii Szondiego jest ona jed-
nym z pięciu filarów zarządzania reputacją. Razem z kreowaniem 
marki miejsca, kreowaniem marki kraju, dyplomacją kulturalną oraz 

47 Tamże, s. 12.
48 W.P. Davison, dz. cyt., p. 399.
49 B. Ociepka, Dyplomacja publiczna – oksymoron? [w:] Oblicza współczesnej ko-

munikacji. Konteksty –problemy – wyzwania, red. A. Stępińska, E. Jurga-Wosik, 
B. Secler, Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej, Poznań 2018, s. 23.

50 B. Hocking, J. Melissen, S. Riordan, P. Sharp, Futures for diplomacy. Integrative 
Diplomacy in the 21th Century, Report Nr 1, Netherlands Institute of Interna-
tional Relations ‘Clingendael’, 2012, p. 38.
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zarządzaniem ostrzeganiem stanowi tzw. „panteon zarządzania reputa-
cją”51. Pozytywna reputacja to „ogólny cel międzynarodowego public 
relations”, na który „trzeba sobie zasłużyć, podczas gdy wizerunki 
można tworzyć, manipulować nimi, nie zawsze przy tym odzwiercie-
dlają czy przedstawiają one rzeczywistość”52. Do związku pomiędzy 
wizerunkiem a dyplomacją publiczną odnosi się też Ociepka, według 
której „kreowanie wizerunku to podstawowy cel dyplomacji publicznej 
oraz międzynarodowych public relations i promocji kraju”53. Przy 
czym dla Ociepki dyplomacja publiczna jest elementem komunikacji 
strategicznej, skierowanej zarówno do wewnątrz, jak i na zewnątrz 
kraju przez agendy państwa: „komunikacja strategiczna zwiera w so-
bie działania jednostronne, np. propagandę, reklamę i kształtowanie 
marki (branding), oraz otwarte, dwustronne, jak choćby dyplomacja 
publiczna i dyplomacja kulturalna”54. Traktowanie dyplomacji jako 
elementu szerszej koncepcji pozwala w łatwy sposób uniknąć okre-
ślania wszelkiej działalności międzynarodowej (np. rządów) mianem 
dyplomacji publicznej, a ponadto wskazuje na konkretne funkcje 
i cele działań o tym charakterze.

Przywołane wyżej koncepty (Szondiego i Ociepki) bardzo wyraźnie 
odnoszą się także do celów dyplomacji publicznej. W literaturze trak-
tującej o tym zagadnieniu można wyróżnić dwa nurty, w jakich autorzy 
do nich nawiązują. Przedstawicielem pierwszego z nich, który można 
określić jako nurt „teoretyczny”, jest wspomniany Szondi. Zwrócił 
on uwagę na to, jak zmieniły się cele dyplomacji publicznej zawarte 
w jej definicjach. Co ciekawe, początkowo były one dwustopniowe. 
Chodziło o to, by wpłynąć na opinię publiczną narodu docelowego, 
by za jego pośrednictwem wywierać nacisk na inny rząd (w kwestii 
zmiany polityki zagranicznej lub wewnętrznej). Z kolei zgodnie 
z najnowszymi definicjami działania o charakterze dyplomacji pu-
blicznej mają wpływać na opinię publiczną, by stworzyć sprzyjające 

51 G. Szondi, Filary zarządzania reputacją: dyplomacja publiczna w Europie Wschod-
niej z perspektywy public relations [w:] Dyplomacja publiczna, red. B. Ociepka, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008, rys. 1, s. 72.

52 Tamże, s. 69.
53 B. Ociepka, Dyplomacja publiczna jako forma komunikowania…, s. 13.
54 B. Ociepka, Dyplomacja publiczna – oksymoron?, s. 27.
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środowisko prowadzenia działań z zakresu polityki zagranicznej55. 
Pomija się więc aspekt wpływu obywateli na władze swojego kraju 
pod wpływem komunikatów pochodzących z innych państw. Cele 
dyplomacji publicznej zmieniły się z wymiaru zachowania w kierun-
ku postaw, a monolog i promocję zastąpiło zrozumienie i dialog56.

Drugie podejście do celów dyplomacji publicznej można nazwać 
„rzeczowym”. Jego przykładem są rozważania Martyny Tomiczek-
Grzywny, która opisując chronologicznie sytuację w Wielkiej Brytanii, 
zwraca uwagę na krytykę podejścia do dyplomacji publicznej w ka-
tegorii outputs (skupiającego się jedynie na rozpowszechnianiu 
informacji). Innym rozwiązaniem w tym przypadku jest podejście 
outcomes, które pozwala ocenić efektywność podjętych działań, 
rozumianą jako osiągnięcie celów poprzez wykonanie konkretnych 
działań57. Innymi słowy, kluczowe jest nie tyle wysłanie komunikatów, 
co zmiana, jaka się dzięki nim dokonała. Co więcej, autorka zwraca 
uwagę na konieczność całościowego zarządzania informacją, na które 
składa się „określenie celu zbudowania komunikatów; określenie 
odpowiednich narzędzi komunikacji; określenie sposobów mierzenia 
efektów działań; ewaluacja przeprowadzonych działań”58. Sukcesem 
dyplomacji publicznej, a więc i jej celem, nie powinno być więc 
jedynie nadawanie komunikatów do określonych grup odbiorców, 
lecz uzyskanie przy ich pomocy konkretnych rezultatów.

Nowa dyplomacja publiczna jest definiowana przez Ociepkę jako 
„dialogowa forma międzynarodowego komunikowania politycznego, 
które przez budowanie wzajemnie korzystnych relacji z partnerami 
za granicą, ułatwia realizację celów państwa w środowisku między-
narodowym”. Kluczowe w niej jest to, że odnosi się do rozumienia 
dyplomacji publicznej tej autorki, gdyż, jak podkreśla sama Ociepka, 

„nowa” dyplomacja publiczna to odpowiedź dyplomacji publicznej 
na zmieniające się środowisko międzynarodowe. Co więcej, patrzy 

55 G. Szondi, Public Diplomacy and Nation Branding…, s. 7.
56 G. Szondi, Filary zarządzania reputacją…, s. 78.
57 M. Tomiczek-Grzywna, Rozwój dyplomacji publicznej w Wielkiej Brytanii [w:] 

Historia w dyplomacji publicznej, red. B. Ociepka, Wydawnictwo Naukowe 
Scholar, Warszawa, 2015, s. 88.

58 Tamże.
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na nią przez pryzmat procesu komunikacji, którego głównym akto-
rem jest państwo59. Początek rozwoju nowej dyplomacji publicznej 
Ociepka datuje na okres po 1989 roku. Podkreśla przy tym, że wiąże 
się to z „procesem globalizacji, zarówno z jego wymiarem gospo-
darczym, politycznym, jak i kulturowym oraz technologicznym”60.

Szeroką charakterystykę nowej dyplomacji publicznej opraco-
wał Gilboa. Według niego obejmuje ona określone elementy: „jest 
prowadzona przez państwa i podmioty niepaństwowe (np. orga-
nizacje pozarządowe); jest oparta na miękkiej sile, komunikacji 
dwukierunkowej, strategicznej dyplomacji publicznej, zarządzaniu 
informacjami, kreowaniu marki kraju i wizerunku elektronicznego 
(e-image); obejmuje przełożenie polityki zagranicznej na sprawy 
wewnętrzne i dotyczy kwestii zarówno krótko-, jak i długotermino-
wych”61. Opisując to pojęcie, autor chciał zwrócić uwagę na to, że nie 
można go utożsamiać z propagandą i nie tylko z PR. Jest to bo-
wiem rozbudowany system komunikacyjny. Ociepka dodaje jeszcze, 
że cechy modelu nowej dyplomacji publicznej obejmują sieciowość, 
dialogowość i intermestyczność62, a jej cel to „wpływanie na procesy 
opiniotwórcze w sposób jawny i – o ile to możliwe – korzystny dla 
wszystkich węzłów sieci”63.

Przykładowymi wyzwaniami dla nowej dyplomacji publicznej 
są problemy terroryzmu, efektywniejszego zarządzania krajami roz-
wijającymi się czy zmiany klimatyczne64. Są to problemy, które nie 
dotyczą pojedynczych państw, a całej (lub znacznej części) społeczności 
międzynarodowej. W związku z tym Evans i Steven zidentyfikowali 
trzy cele dyplomacji publicznej w zglobalizowanym świecie65, które 

59 B. Ociepka, Nowa dyplomacja publiczna…, s. 130.
60 B. Ociepka, Dyplomacja publiczna – oksymoron?, s. 21.
61 E. Gilboa, Dyplomacja w epoce informacji [w:] Dyplomacja publiczna, red. 

B. Ociepka, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 2008, s. 41.
62 B. Ociepka, Dyplomacja publiczna – oksymoron?, s. 22–23.
63 Tamże, s. 22.
64 A. Evans, D. Steven, Towards a theory of influence for twenty-first century foreign 

policy: The new public diplomacy in a globalized world, “Place Branding and 
Public Diplomacy” 2010, Vol. 6, p. 18–22.

65 Zostały określone jako shared awareness, shared platforms oraz shared operating 
systems, zob. A. Evans, D. Steven, Towards a theory of influence for twenty-first 
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kolejno skupiają się na wspólnej (szerokiej) świadomości problemu, 
zaangażowaniu w szukanie ich rozwiązań (wizji) poprzez „sieć” 
różnych podmiotów – zarówno państwowych, jak i pozarządowych 
oraz wypracowaniu wspólnych mechanizmów działania odnośnie 
do poszczególnych kwestii. Następnie prezentują cztery sposoby ich 
realizacji66. Są to strategia zaangażowania (ożywianie debaty publicznej 
odnośnie ważnych/aktualnych kwestii, którym nie poświęca się wy-
starczającej uwagi), kształtowania (proponowanie nowych perspektyw 
debaty), przeszkadzania (gdy osiągnięty konsensus jest niezgodny 
z zamysłem rządu bądź interesem ogółu) lub niszczenia (wdrażana 
przeciwko oponentom, nie ma możliwości debaty, np. propaganda).

Nowa dyplomacja publiczna (zob. rys. 1.1, nr 7) jest też często 
określana jako poziom P2P (people to people). Włączenie do procesu 
komunikacji także pojedynczych obywateli, którzy nie tylko mają 
prawo, ale i ponoszą odpowiedzialność za kształtowanie polityki, 
pełniąc rolę nieformalnych ambasadorów67, jest określane także jako 
dyplomacja obywatelska (citizen diplomacy). Zaangażowanie obywateli 
stało się możliwe i bardzo ułatwione dzięki pośrednictwu nowych 
mediów: „interaktywność mediów opartych na internecie stwarza 
możliwość budowania komunikacji symetrycznej, a w konsekwencji 
czyni z biernych odbiorców masowych komunikatów kierowanych 
za granicę interesariuszy relacji dwustronnych, jak w nowej dyplo-
macji publicznej (zwanej obecnie, ze względu na wykorzystywanie 
mediów społecznościowych, dyplomacją publiczną 2.0)”68.

century foreign policy…, p. 23–24.
66 Tamże, p. 24–25.
67 S. Mueller, The Nexus of U.S. Public Diplomacy and Citizen Diplomacy [w:] 

Routledge Handbook of Public Diplomacy, red. N. Snow, P.M. Taylor, Routledge 
2009, s. 102.

68 B. Ociepka, Wpływ internetu na wykorzystanie mediów w polityce zagranicznej [w:] 
Rozwój internetu a zmiany w mediach, systemach medialnych oraz społecznych, 
red. A. Jaskiernia, K. Gajlewicz-Korab, Media początku XXI wieku, t. 28, Instytut 
Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016, s. 234.
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1.4. KOMUNIKOWANIE 
W DYPLOMACJI PUBLICZNEJ

Wątek komunikacji w dyplomacji publicznej pojawia się m.in.  
u Szondiego, który porównuje „tradycyjną dyplomację publicz-
ną” i „dyplomację publiczną XXI wieku” w ośmiu wymiarach69. 
Wśród nich wyróżnić można właśnie „kierunek komunikacji”, a także 
m.in. „grupy docelowe” oraz „kanały”. Według badacza tradycyjna 
dyplomacja publiczna charakteryzuje się komunikacją jednostronną 
(monologiem), skierowaną do „wszystkich” odbiorców kraju docelo-
wego za pośrednictwem mediów masowych. Natomiast dyplomacja 
publiczna XXI wieku to proces, u którego podstaw leży komunikacja 
dwustronna (dialog), z dobrze zdefiniowanymi odbiorcami zagra-
nicznymi oraz krajowymi, przy pomocy nowych i starych mediów.

Bardziej kompleksowo zagadnienie komunikacji w dyplomacji pu-
blicznej opracowała Zaharna, wyróżniając dwie perspektywy. Pierwsza 
opiera się na rozumieniu komunikowania jako procesu liniowego 
(linear process) przesyłania informacji, którego celem zazwyczaj jest 
perswazja bądź kontrola, natomiast druga – traktuje komunikowanie 
jako proces społeczny (social process), mający na celu budowanie 
relacji i harmonii70. Proces liniowy charakteryzuje położenie nacisku 
na przekazywanie informacji, pełna kontrola (nad celem, treściami, 
kanałami, odbiorcami itd.), ograniczona interakcja z odbiorcami 
(pasywna rola odbiorcy), różnorodność wykorzystywanych kanałów 
komunikacji (od interpersonalnych przez media masowe na me-
diach elektronicznych skończywszy) oraz zorientowanie na cel. Jako 
przykłady takiej komunikacji wymienia się propagandę, branding 
narodowy, media relations, korzystanie z międzynarodowych mediów 
masowych oraz kampanie informacyjne. Z drugiej zaś strony dyplo-
macja publiczna może być traktowana jako proces społeczny, który 
cechuje się nastawieniem na budowanie relacji, koordynacją działań 

69 G. Szondi, Filary zarządzania reputacją…, s. 79.
70 R.S. Zaharna, Mapping out a Spectrum of Public Diplomacy Initiatives. Informa-

tion and Relational Communication Frameworks, Routledge Handbook of Public 
Diplomacy, Routledge 2008, p. 86.
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zamiast kontroli, interaktywnymi relacjami (odbiorcy są aktywnymi 
uczestnikami), wybieraniem interaktywnych kanałów komunikacji, 
skupieniem na ciągłości i stabilności (bazującym na przekonaniu, 
że relacje charakteryzuje trwałość, nie zaś jednorazowe kontakty). 
Inicjatywy ilustrujące tę perspektywę zostały skategoryzowane w ra-
mach trzech grup. Pierwszą z nich stanowią programy wymiany i wizyt 
(w tym programy wymiany kulturalnej i edukacyjnej, wizyty oficjeli 
państwowych), drugą – różne inicjatywy skupiające się na partycy-
pacji społecznej czy szeroko pojętej współpracy (działalność insty-
tutów kulturalnych i językowych, programów pomocowych, umowy 
twinningowe, kampanie angażujące odbiorców czy tworzenie sieci 
podmiotów pozarządowych zainteresowanych określoną tematyką), 
zaś trzecią – strategie współdziałania i budowania koalicji (aktorów 
rządowych i pozarządowych). Najważniejsze zagadnienia dotyczące 
omawianych dwóch perspektyw przedstawiono w tabeli 1.1.

Tabela 1.1. Dyplomacja publiczna w kontekście komunikowania

Perspektywa PROCES LINIOWY 
PRZESYŁANIA INFORMACJI  
(linear process)

PROCES SPOŁECZNY  
(social process)

Główny cel perswazja, kontrola budowanie relacji

Cechy • przekazywanie informacji
• pełna kontrola
• ograniczona interakcja 

z odbiorcami
• różnorodność kanałów
• zorientowanie na cel

• budowanie relacji
• koordynacja działań
• interaktywni odbiorcy
• interaktywne kanały komunikacji
• ciągłość i stabilność kontaktu

Przykłady 
inicjatyw / 
działań

propaganda, branding narodowy, 
media relations, międzynarodowe 
media masowe, kampanie 
informacyjne

programy wymiany i wizyt
inicjatywy oparte na współpracy 
(instytuty językowe, programy 
pomocowe, twinning, kampanie 
angażujące odbiorców, tematyczne 
sieci podmiotów pozarządowych)
strategie współdziałania

Źródło: R.S. Zaharna, dz. cyt.

Autorka zwraca uwagę, że w dyplomacji publicznej (którą rozu-
mie jako komunikację podmiotów rządowych ze społecznościami 
państw) komunikacja to nie to samo, co informowanie. Podkreśla 
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także, że zamiast definiować dyplomację publiczną należałoby się 
skupić na budowaniu „strategicznej komunikacji”, na którą składa 
się zarówno przekazywanie informacji, jak i budowanie relacji71. 
Powyższe rozróżnienie opisano szczegółowo, gdyż można je łatwo 
zaadaptować do realiów nowych mediów. Odnośnie do mediów 
masowych także można mówić o różnych perspektywach spojrze-
nia na komunikowanie (np. w formie modelu transmisji i modelu 
rytualnego). Pierwszy z nich zakłada przekazywanie i dostarczanie 
informacji w celu kontroli, natomiast drugi bazuje na tworzeniu 
wspólnoty, scalaniu społeczeństw, poprzez podzielanie wspólnych 
wartości czy współuczestnictwo72. Di Martino zauważa wyraźną 
analogię: model transmisyjny identyfikuje np. z propagandą, a ry-
tualny – z budowaniem międzynarodowych relacji73.

Z opisanymi wyżej podejściami do komunikacji w ramach dy-
plomacji zbieżne są także dwa spojrzenia na dyplomację publiczną 
zaproponowane przez inną grupę badaczy. Chodzi o dwie wizje 
(hierarchiczną i integracyjną), które różnią się celami i sposobami ich 
osiągnięcia. Pierwsza skupia się na kształtowaniu wizerunku nadaw-
ców poprzez jednostronne komunikowanie, natomiast druga zakłada 
wpływanie na priorytety polityki i kształtowanie odpowiednich postaw 
w środowiskach międzynarodowych przy pomocy dialogu z różny-
mi podmiotami oraz rozwijanie sieci współpracy74. Hierarchiczne 
podejście do dyplomacji publicznej zakłada państwocentryczność: 
poszczególne osoby czy grupy pełnią rolę odbiorców prowadzonej 
komunikacji odnośnie do polityki zagranicznej. W związku z tym 
media, w tym także media społecznościowe, są kanałem komunikacji, 
nie zaś miejscem współpracy i dialogu.

Mając na uwadze wyżej opisane sposoby komunikowania, nasu-
wa się jeszcze pytanie o właściwe umiejscowienie w rzeczywistości 
dyplomacji publicznej mediów społecznościowych. Di Martino 

71 Tamże, p. 96–97.
72 J.W. Carey, Communication as Culture. Essays on Media and Society, Revised 

Edition, Routledge 2009, p. 12–15.
73 L. Di Martino, dz. cyt., p. 132.
74 B. Hocking, J. Melissen, S. Riordan, P. Sharp, dz. cyt., p. 38–39.



431.5. Aktorzy procesu dyplomacji

słusznie zauważa, że „mogą one obejmować pełne spektrum działań 
w ramach dyplomacji publicznej”75. Innymi słowy, mogą zarówno być 
miejscem działań propagandowych, jak i budowania relacji. Żadna 
z wizji, żadne z podejść nie jest w ich przypadku tym „właściwym”, 
gdyż służą one różnym celom, które powinny być wyraźnie określone, 
by móc skutecznie wdrażać odpowiednie strategie76. W stosunku 
do mediów społecznościowych nie można więc dokonywać jedno-
znacznych uogólnień obejmujących sposoby ich wykorzystywania 
do komunikacji o charakterze dyplomacji. Korzystanie z nich przez 
poszczególne podmioty może być różne, co więcej – może się także 
zmieniać w czasie. Jest to więc obszar wymagający podejścia indywi-
dualnego do każdego podmiotu, z uwzględnieniem zmian w czasie.

1.5. AKTORZY PROCESU DYPLOMACJI

W każdym akcie komunikacji wymiana informacji bądź przekazywanie 
znaczeń dokonuje się pomiędzy nadawcą i odbiorcą. W zależności 
od typu komunikacji czy jej poziomu77 aktorami w tym procesie mogą 
być różne podmioty. Przyjmując założenie, że także dyplomacja jest 
procesem komunikacji, istotne okazuje się przyjrzenie podmiotom 
będącym nadawcami i odbiorcami w tym procesie, skupiając się 
w szczególności na dyplomacji publicznej.

By lepiej zrozumieć współczesną dyplomację publiczną, warto 
odwołać się do sytuacji z końca XIX wieku. Tradycyjna dyplomacja 
należała do procesów wysoce zinstytucjonalizowanych. Po pierwsze 
dlatego, że państwa były reprezentowane przez stałe przedstawi-
cielstwa – wyspecjalizowane jednostki (ambasady), które w póź-
niejszym czasie zostały skoordynowane z działalnością ministerstw 

75 L. Di Martino, dz. cyt., p. 132.
76 B. Hocking, J. Melissen, S. Riordan, P. Sharp, dz. cyt., p. 39–40.
77 Poziomy (szczeble) komunikowania wg McQuaila przywołał m.in. Goban-Klas 

w: T. Goban-Klas, dz. cyt., s. 32.



44 Rozdział 1. Dyplomacja w perspektywie komunikologicznej

spraw zagranicznych78. W okresie poprzedzającym I wojnę światową 
nadawcami w procesie dyplomacji były wyłącznie państwa, repre-
zentowane przez dyplomatów, ewentualnie placówki zagraniczne, 
później podlegające odpowiednim resortom. Na tym etapie w pro-
ces dyplomacji nie byli włączeni ani obywatele, mniej lub bardziej 
zinstytucjonalizowane podmioty (jak np. organizacje pozarządowe) 
ani inne jednostki państwowe, których działalność bezpośrednio nie 
skupiała się na dyplomacji (jak np. inne ministerstwa). Za aktorów 
procesu tradycyjnej dyplomacji należy więc uznać tylko oficjalne 
jednostki państwowe. Po drugie zaś, instytucjonalizacja tradycyj-
nej dyplomacji polegała na tym, że proces komunikacji był ściśle 
uregulowany. Odbywał się według ustalonych zasad i norm, które 
stanowiły protokół dyplomatyczny79.

Z kolei od pierwszej połowy XX wieku – tj. od zakończenia I wojny 
światowej, w okresie nazywanym tzw. nową dyplomacją, zauważyć 
można ważne zmiany, także jeśli chodzi o aktorów. Widać je szczególnie 
poprzez większe otwarcie na społeczną obserwację i kontrolę, a także 
włączenie do procesu podmiotów pozapaństwowych, tj. organizacje 
międzyrządowe i pozarządowe. Państwa nadal były kluczowymi 
aktorami dyplomatycznymi, ale prócz nich pojawiło się także wiele 
nowych podmiotów. Co więcej, z powodu tego, że zakres spraw po-
ruszanych w ramach dyplomacji poszerzył się (nie było to już jedynie 
bezpieczeństwo, lecz także sprawy ekonomiczne, społeczne itp.), 
na arenie międzynarodowej działali także sami przywódcy państw 
(oraz wyznaczeni przez nich „posłowie”). Dyplomacja przestała być 
domeną jedynie dyplomatów80.

W okresie zimnej wojny następowała dalsza specjalizacja treści 
dyplomacji (np. w zakresie ochrony środowiska, technologii). Zaś 
jako nadawcy pojawiły się także nowe państwa (głównie byłe kolonie), 
które „nie miały doświadczenia w stosowaniu uznanych zasad i reguł 

78 B. White, Dyplomacja [w:] Globalizacja polityki światowej. Wprowadzenie do sto-
sunków międzynarodowych, red. J. Baylis, S. Smith, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Kraków 2008, s. 480.

79 Tamże, s. 481.
80 Tamże, s. 482–484.
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dyplomatycznych”. W związku z tym podjęto „próbę nadania tym 
zwyczajowym normom statusu prawa międzynarodowego, zwłaszcza 
w ramach konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych81”, 
którą podpisano w 1961 roku82. Należy jednakże podkreślić, że dy-
plomacja prowadzona w tamtym okresie była bardzo specyficz-
na – do najważniejszych jej typów należała dyplomacja nuklearna, 
kryzysowa i dyplomacja na szczycie83, a wszystko działo się na linii 
Wschód–Zachód.

Natomiast po zimnej wojnie dwoma kluczowymi cechami dyplo-
macji stały się autentycznie globalny zasięg (w kręgu jej zainteresowań 
znalazły się także państwa wcześniej niezaangażowane w konflikt 
Wschód–Zachód), a także złożoność i fragmentacja (różnorodni 
aktorzy, szeroki wachlarz spraw, procesy wielostronne)84. Innymi 
słowy, środowisko dzisiejszej dyplomacji tworzą aktorzy państwowi 
i niepaństwowi, pochodzący ze wszystkich krajów świata, podejmujący 
różnorodne tematy, komunikujący się wielotorowo.

Rysunek 1.2 (schematycznie przedstawiający omówione rodzaje 
dyplomacji) cechuje duże uproszczenie, nie odnosi się on do wszyst-
kich możliwych aktorów i przepływów komunikacji. Jego celem jest 
wskazanie na główne cechy komunikacji i aktorów tego procesu w po-
szczególnych typach dyplomacji. W każdym przypadku przyjmuje 
się założenie komunikacji dwukierunkowej – jedynie w przypadku 
dyplomacji publicznej zdarza się charakteryzować ją jako komunikację 
jednokierunkową – co zobrazowano na rysunku linią przerywaną.

Tradycyjna dyplomacja była prowadzona tylko przez państwa 
narodowe, zaś nadawcami w nowej dyplomacji publicznej są i pań-
stwa, i podmioty niepaństwowe85. Obecnie dyplomacja przestała być 
już domeną jedynie przedstawicieli służb zagranicznych, a stała się 
również sferą innych ministerstw, międzynarodowych korporacji, 
organizacji pozarządowych, a nawet pojedynczych osób (które nie 

81 Tamże, s. 484.
82 Konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych sporządzona w Wiedniu 

dnia 18 kwietnia 1961 r., Dz. U. 1965.37.232.
83 B. White, dz. cyt., s. 485.
84 Tamże, s. 485–486.
85 E. Gilboa, dz. cyt., s. 41.
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reprezentują żadnego z wymienionych podmiotów)86. Ociepka 
zauważa w kontekście dyplomacji publicznej i nowej dyplomacji 
publicznej, że „dodanie przymiotnika «publiczna» oznacza […] 
zmianę jednego z podstawowych mechanizmów działania dyplo-
macji, z wykluczenia na włączenie. Mechanizm ten wzmacnia […] 
«upublicznienie» dyplomacji, gdyż im więcej upodmiotowionych 
aktorów, tym trudniej prowadzić działania tajne”87.

Rysunek 1.2. Kierunki komunikacji i aktorzy poszczególnych typów dyplomacji

 

Rodzaj dyplomacji Perspektywa aktorów i komunikacji

1 Tradycyjna dyplomacja komunikacja jedynie pomiędzy podmiotami państwowymi 
(poświęconymi dyplomacji)

2 Nowa dyplomacja w proces komunikacji są zaangażowane także organizacje 
pozarządowe, biznesowe itp. oraz szerokie spectrum 
podmiotów państwowych

3 Dyplomacja publiczna komunikacja podmiotów państwowych z opinią publiczną 
innych krajów

4 Nowa dyplomacja 
publiczna

aktorami komunikacji dyplomatycznej są także pojedynczy 
obywatele

 Źródło: opracowanie własne 

Zwiększenie liczby kategorii (i liczby) aktorów procesu dyplomacji 
bezpośrednio związane jest także z zakresem spraw w jej ramach 
poruszanych. Przedmiotem tradycyjnej dyplomacji były głównie 

86 C. Bjola, M. Kornprobst, dz. cyt., p. 4.
87 B. Ociepka, Dyplomacja publiczna – oksymoron?, s. 28.
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kwestie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa poszczególnym 
państwom, natomiast nowa dyplomacja zajmuje się także ekonomią, 
ekologią, prawami człowieka itp. Rozszerzenie przedmiotu dyplomacji 
jest równoczesne i idzie w parze z włączeniem w ten proces kolej-
nych aktorów. Melissen zauważa ponadto, że dyplomacja publiczna 
staje się coraz mniej narodowa. W proces ten angażuje się bowiem 
coraz więcej podmiotów niepaństwowych, a państwa coraz częściej 
podejmują sprawy wspólne, dotyczące globalnych dóbr publicznych88, 
które do tej pory były domeną poszczególnych państw (np. sprawy 
związane z ekonomią, środowiskiem, zdrowiem, ruchami migracyj-
nymi89). Według Jima Murphego współczesna dyplomacja wykracza 
poza cel zapewnienia wąskiego interesu danego państwa90.

Wśród aktorów niepaństwowych dyplomacji Surmacz wymienia 
kilka typów podmiotów91. Pierwszy stanowią organizacje między-
narodowe, posiadające podmiotowość prawnomiędzynarodową. 
Za przykład podaje ONZ, z urzędem Sekretarza Generalnego na czele, 
który reprezentuje interesy całej organizacji i społeczności międzyna-
rodowej. Do tej grupy należą także organizacje ponadnarodowe, jak 
Unia Europejska, reprezentowana przez Europejską Służbę Działań 
Zewnętrznych92. Drugi typ to aktorzy subpaństwowi w postaci regio-
nów i miast (o różnej wielkości i różnym stopniu autonomii), których 
działalność „dyplomatyczna” określana jest jako paradyplomacja93. 
Natomiast trzeci typ stanowią aktorzy pozapaństwowi, reprezentujący 

88 J. Melissen, Beyond the New Public Diplomacy, Clingendael Papers nr 3, Ne-
therlands Institute of International Relations ‘Clingendael’, Haga, 2011, p. 21.

89 C. Bjola, M. Kornprobst, dz. cyt., p. 5.
90 J. Murphy, Engagement [w:] Engagement. Public Diplomacy in Globalised World, 

Foreign and Commonwealth Office, London 2008, p. 8–12.
91 B. Surmacz, Tendencje ewolucji współczesnej dyplomacji [w:] Poziomy analizy 

stosunków międzynarodowych, red. E. Haliżak, M. Pietras, Warszawa 2013, 
s. 236–239.

92 https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/73775/node/73775_pl 
(dostęp: 3.04.2020).

93 Zob. m.in. M. Raś, Aktywność międzynarodowa regionów (paradyplomacja) 
w ujęciu teoretycznym, „Stosunki Międzynarodowe” 2016, nr 3 (52), s. 191–214.
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określone grupy społeczne (są to organizacje obywatelskie i korpo-
racje transnarodowe). Badaczka omawia to zagadnienie w książce 
Ewolucja współczesnej dyplomacji94.

Ociepka natomiast proponuje dwie typologie, które dotyczą podmio-
tów sensu stricto dyplomacji publicznej. W pierwszej z nich wyróżnia 
trzy kategorie: podmioty rządowe, parlamenty i partie polityczne oraz 
podmioty niepaństwowe (w tym zarówno organizacje pozarządowe, 
korporacje, jak i jednostki, których aktywność ma wpływ na wize-
runek kraju). Natomiast druga typologia ma wymiar terytorialny 
(obok państw, za podmioty dyplomacji publicznej zostały uznane 
organizacje międzynarodowe, regiony, kraje związkowe czy miasta95).

Co do roli państwa (reprezentowanego przez różne podmioty) 
w dzisiejszej dyplomacji, zdania badaczy są podzielone. Melissen 
zauważa (analizując konflikt na Bliskim Wschodzie), że można mówić 
o wyraźnym rozróżnieniu dyplomacji publicznej inicjowanej przez 
państwo oraz tej prowadzonej przez aktorów niepaństwowych (jak 
organizacje społeczeństwa obywatelskiego, także międzynarodowe)96. 
W literaturze można także znaleźć wiele głosów zwiastujących schyłek 
dyplomacji opartej na państwie97. Przychylając się jednakże do zdania 
White’a, że „jest […] zbyt wcześnie, by móc stwierdzić, że dyplomacja 
oparta na państwie traci swoje szczególne znaczenie”98, czy Surmacz 
(„najważniejszymi podmiotami dyplomacji pozostają państwa”)99, 
zdecydowano się skupić na podmiotach państwowych jako nadaw-
cach w ramach dyplomacji publicznej. Dodatkowym potwierdzeniem 
takiego podejścia może być stanowisko Ociepki, że „za podmiot 
podstawowy należy uznać […] rządy państw, kierujących przekazy 

94 B. Surmacz, Ewolucja współczesnej dyplomacji..., dz. cyt. 
95 B. Ociepka, Dyplomacja publiczna jako forma komunikowania…, s. 25.
96 J. Melissen, Public Diplomacy [w:] Diplomacy in a Globalizing World. Theories 

and Practices, red. P. Kerr, G. Wiseman, wyd. 2, Oxford University Press, New 
York 2018, p. 215.

97 Przejmowanie tradycyjnych funkcji dyplomacji przez podmioty niepaństwowe 
określane jest jako „prywatyzacja dyplomacji”. Polemikę z tym terminem prze-
prowadza m.in. Hocking. zob. B. Hocking, Privatizing Diplomacy?, “International 
Studies Perspectives” 2004, Vol. 5, No. 2, p. 147–152.

98 B. White, dz. cyt.,s. 485–496.
99 B. Surmacz, Tendencje ewolucji współczesnej dyplomacji…, s. 236.
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do publiczności za granicą”100, czy Leszczyńskiego. Badacz ten, od-
nosząc się do związku dyplomacji publicznej z międzynarodowym 
public relations, podkreśla, że państwa (jako podmioty) „należy 
rozpatrywać jako cały aparat rządowy i administracyjny, którego 
działalność wykracza poza charakter wewnątrzpaństwowy lub efekty 
jego inicjatyw mogą wpływać na postrzeganie kraju w środowisku 
międzynarodowym”101.

Wspominana i podkreślana w wielu definicjach dyplomacji pu-
blicznej rola państwa jako głównego podmiotu (nadawcy) w procesie 
dyplomacji publicznej wymaga przywołania przynajmniej jednej jego 
definicji. Dariusz Kondrakiewicz, pisząc o państwie, powołuje się 
na trójelementową definicję Georga Jelinka, mówiącą o tym, że pojęcie 
to odnosi się do „określonego terytorium, ludności zamieszkującej 
dany obszar i zwierzchniej władzy sprawującej kontrolę nad wymie-
nioną wyżej ludnością i terytorium”102. Autor rozwija rozumienie 
tych elementów definicji państwa, które mogą być punktem wyjścia 
do rozważań nad konkretnymi aktorami dyplomacji publicznej.

Wyspecjalizowaną administracją zajmującą się dyplomacją z ra-
mienia rządów są ministerstwa ds. polityki zagranicznej103 (mini-
sterstwa spraw zagranicznych lub ich odpowiedniki). Każdy taki 
resort działa za pośrednictwem sieci ambasad, stanowiących ma-
chinę dyplomatyczną rządu (diplomatic machinery)104. Powołując 
się na Hockinga, Surmacz zwraca uwagę, że ministerstwa spraw 
zagranicznych nie pełnią już funkcji „strażników”, lecz jedynie „ko-
ordynatorów” zewnętrznych relacji państwa (na trzech różnych po-
ziomach – horyzonatalnym, wertykalnym oraz działalności aktorów 

100 B. Ociepka, Dyplomacja publiczna jako forma komunikowania…, s. 22.
101 M. Leszczyński, Dyplomacja publiczna jako narzędzie międzynarodowego public 

relations – casus Polski [w:] Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. 
Nauki humanistyczne i społeczne, cz. I, Wydawnictwo Młodzi Naukowcy, Poznań 
2016.

102 D. Kondrakiewicz, Państwo [w:] Międzynarodowe stosunki polityczne, red. 
M. Pietraś, Lublin 2006, s. 67.

103 W ten sposób w publikacji są określane ministerstwa spraw zagranicznych lub 
ich odpowiedniki ze względu na różnice w nazewnictwie tego resortu pomiędzy 
różnymi państwami.

104 B. White, Dyplomacja, …, s. 485–492.
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pozapaństwowych)105. Ministerstwo ds. polityki zagranicznej nie 
posiada monopolu w zakresie działań o charakterze dyplomacji, gdyż 

„[…] wiele elementów administracji rządowej, obok ministerstwa 
spraw zagranicznych, jest obecnie zaangażowanych w dyplomację 
międzynarodową”106. Ociepka z kolei zauważa, że „wizerunek kra-
ju jest często utożsamiany z wizerunkiem jego przywódcy (lidera 
politycznego)”107. Wynika to z tzw. „stereotypowej personifikacji 
polityki” – przekazy spersonifikowane są łatwiejsze w odbiorze 
i jednocześnie atrakcyjniejsze dla mediów.

Wspólnym mianownikiem dla powyższych stanowisk jest perspek-
tywa Hockinga. Zwraca on uwagę, że ministerstwa spraw zagranicznych 
tworzą (wraz z podległymi im jednostkami, jak ambasady, konsulaty 
etc.) jedynie subsystemy, większych k r a j o w y c h  s y s t e m ó w 
d y p l o m a t y c z n y c h  (national dyplomatic systems). Ten termin 
podkreśla i odzwierciedla przede wszystkim to, że wiele innych pod-
miotów państwowych angażuje się także w dyplomację. Krajowy system 
dyplomatyczny to złożona sieć powiązań podmiotów państwowych 
(departamentów etc.) zajmujących się dyplomacją, rozwojem, obroną 
kraju, jak również innych ministerstw, odpowiedzialnych za sprawy 

„krajowe”, jak zdrowie czy ochrona środowiska108. Innymi słowy, wiele 
agend rządowych, tradycyjnie niezwiązanych z dyplomacją, zostaje 
obecnie wciągniętych w komunikację dyplomatyczną109. W związku 
z tym konieczne staje się uwzględnienie poglądu, że „przyjętą man-
trą współczesnej dyplomacji jest to, że w coraz większym stopniu 
to działalność «całego rządu»” nie zaś domena jedynie ministerstwa 

105 B. Surmacz, Tendencje ewolucji współczesnej dyplomacji, s. 242.
106 B. White, dz. cyt., s. 485–496.
107 B. Ociepka, Dyplomacja publiczna jako forma komunikowania…, s. 29.
108 B. Hocking, The Ministry of Foreign Affairs and the National Diplomatic System 

[w:] Diplomacy in a Globalizing World, red. P. Kerr, G. Wiseman, Oxford Uni-
versity Press 2008, p. 132–135.

109 B. Hocking, Communication and Diplomacy: Change and Continuity [w:] Global 
Diplomacy. An Introduction to Theory and Practice, red. T. Balzacq, F. Charillon, 
F. Ramel, Palgrave Macmillan, Paris 2020, p. 89–91.
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polityki zagranicznej110, a obszar prowadzenia polityki zagranicznej 
w dobie ogólnodostępnych mediów cyfrowych okazuje się równo-
znaczny z zakresem działalności całego rządu.

Idąc o krok dalej, należy wskazać kluczowe elementy (podmioty) 
krajowych systemów dyplomatycznych, by móc zauważyć różnice 
między nimi. Szondi, który patrzy na dyplomację publiczną jako 
na jeden z filarów zarządzania reputacją, za najważniejsze podmioty 
reprezentujące kraj w stosunkach międzynarodowych uważa pre-
zydenta, premiera i ministra spraw zagranicznych. Według niego 

„są to «oficjalne twarze» kraju; ich sposób komunikowania się i dzia-
łania wpływają na relacje mediów zagranicznych”111. Rola głowy 
państwa, szefa rządu i ministra spraw zagranicznych w dyplomacji 
ma także swoje potwierdzenie w międzynarodowym prawie zwycza-
jowym, o którym mówi Konwencja wiedeńska. Przykładowo zasada 
domniemania kompetencji wskazuje na te trzy podmioty w kontekście 
reprezentowania państwa (bez konieczności wyznaczania pełnomoc-
nika) w celu zawierania traktatów112. Surmacz, pisząc o organach 
wewnętrznych państwa odpowiedzialnych za sprawy stosunków 
międzynarodowych, wymienia głowę państwa, premiera i ministra 
spraw zagranicznych113. Jeśli zaś chodzi o kompetencje poszczególnych 
podmiotów, to w przypadku prezydenta zależy to od „jego pozycji 
prawnoustrojowej”114, jeśli zaś chodzi o premiera, „przyjmuje się 
domniemanie jego kompetencji w zakresie reprezentowania państwa, 
prowadzenia rokowań dyplomatycznych, zawierania umów między-
narodowych i kształtowania polityki zagranicznej”115, zaś minister 
spraw zagranicznych „prowadzi politykę zagraniczną państwa116”. 

110 Tamże, s. 89.
111 G. Szondi, Filary zarządzania reputacją…, s. 79–80.
112 T. Orłowski, Protokół dyplomatyczny. Ceremoniał & Etykieta, wyd. III zmienione, 

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2010, s 20.
113 B. Surmacz, Służba dyplomatyczna i konsularna, s. 175.
114 Tamże.
115 Tamże, s. 176.
116 Tamże.
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Podmioty te różnią się znacząco kompetencjami i uprawnieniami. 
Wynika to m.in. z różnych form państwa, systemów rządów czy 
generalnie ustrojów politycznych117.

Celem dyplomacji publicznej jest „wpływanie na procesy opinio-
twórcze”118. W czasie analizy aktorów dyplomacji, konieczne staje 
się także dookreślenie odbiorców tego rodzaju komunikacji, gdyż 
nie są oni jedynie konsumentami, lecz przede wszystkim obywate-
lami, uczestnikami relacji społecznych119. Melissen zwraca uwagę, 
że w wielu publikacjach badacze skupiają się jedynie na publiczności 
zagranicznej, zupełnie pomijając własnych obywateli. Według niego 
w dobie globalizacji i zacierania się różnic pomiędzy zagranicznymi 
a krajowymi odbiorcami i polami działań konieczne jest uwzględnie-
nie również wymiaru krajowego dyplomacji publicznej. Podkreśla 
on, że wymiar krajowy i międzynarodowy to dwie strony tej samej 

„monety”, jaką jest dyplomacja publiczna120. Szondi twierdzi natomiast, 
że pojęcie dyplomacji publicznej może odnosić się do komunikacji 
z krajową opinią publiczną na dwa sposoby: albo jako głosy obywateli 
dotyczące formułowania polityki zagranicznej (podejście angażujące), 
albo wyjaśnianie celów polityki zagranicznej i dyplomacji krajowym 
odbiorcom (podejście wyjaśniające). Zdaniem badacza obydwa 
podejścia mogą być stosowane także do „zagranicznej dyplomacji 
publicznej”121.

117 K.A. Wojtaszczyk, Unia Europejska i jej kraje członkowskie [w:] Systemy poli-
tyczne państw Unii Europejskiej, red. K.A. Wojtaszczyk, M. Poboży, t.1, Liber, 
Warszawa 2013, s. 9–66.

118 B. Ociepka, Dyplomacja publiczna – oksymoron?, s. 24.
119 B. Ociepka, Dyplomacja publiczna jako forma komunikowania…, s. 29.
120 J. Melissen, Public Diplomacy…, p. 211.
121 G. Szondi, Public Diplomacy and Nation Branding…, p. 6–7.
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1.6. POJĘCIA POKREWNE

W literaturze przedmiotu pojęcie dyplomacji publicznej jest naj-
częściej omawiane wspólnie z pojęciami soft power, brandingiem 
narodowym, propagandą i komunikowaniem międzynarodowym.

Według Ociepki dyplomacja publiczna to jedno z narzędzi soft 
power122. Wśród niektórych badaczy panuje przekonanie, że pojęcie 
to trudno zdefiniować („wszystko i nic są postrzegane jako części 
składowe tego niejasno zidentyfikowanego i bezpostaciowego poję-
cia”123) czy określić ściśle jego znaczenie („może ono równocześnie 
oznaczać sztukę uwodzenia, oczarowania, odwoływać się do łagod-
ności, czy też poczucia rozwagi”124). W politologii soft power jest 
na język polski zazwyczaj tłumaczone jako „miękka siła”, przy czym 
takie rozumienie powoduje często mylenie soft power z potęgą eko-
nomiczną, a chodzi w nim „o inne, «niemierzalne» i bardziej otwarte 
oblicze polityki, które odwołuje się do poczucia racjonalności oraz 
idei wyższego rzędu”125. Nye, będący autorem tego pojęcia, tłumaczy 
je jako „sprawianie, by inni pragnęli tych samych skutków, co my”126, 

„zdolność kształtowania preferencji innych”127, które „często prowadzi 
do cichego współudziału”128, „[…] w kategoriach behawioralnych soft 
power to power przyciągania. W kategoriach zasobów, zasoby soft 
power to zasoby, które takie przyciąganie powodują”129. W ramach 
wprowadzenia do konceptualizacji miękkiej siły Nye porównuje po-
litykę światową do trójwymiarowej gry w szachy. Górną szachownicę 
stanowią klasyczne militarne sprawy międzynarodowe, środkową 

122 B. Ociepka, Nowa dyplomacja publiczna…, s. 130; B. Ociepka, Miękka siła 
i dyplomacja publiczna Polski, Scholar, Warszawa, 2013, s. 69.

123 B. Hocking, J. Melissen, S. Riordan, P. Sharp, dz. cyt., p. 40.
124 R. Potocki, D. Miłoszewska, Rola soft power w środowisku międzynarodowym 

[w:] Wymiary bezpieczeństwa na progu XXI wieku. Między teorią a praktyką, 
red. A. Zaremba, B. Zapała, Toruń 2010, s. 49.

125 Tamże.
126 J.S. Nye, Soft Power. Jak osiągnąć sukces w polityce światowej?, Wydawnictwa 

Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007, s. 34.
127 Tamże.
128 Tamże, s. 35.
129 Tamże.
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– międzypaństwowe stosunki ekonomiczne, a dolną – zagadnienia 
ponadnarodowe (jak terroryzm czy zmiany klimatyczne). Zauważa 
przy tym, że wygrać można tylko, jeśli jednocześnie gra się werty-
kalnie i horyzontalnie130. „Soft power używa innego rodzaju waluty 
(nie siły, nie pieniędzy), by zrodzić współpracę – przyciąganie przez 
wspólne wartości, poczucie sprawiedliwości i obowiązku, które na-
kazują wnoszenie wkładu w realizację tychże wartości”131. Stanowi 
więc o znaczeniu niemierzalnym walutą, czy siłą fizyczną.

Istotne znaczenie dla ewolucji rozumienia miękkiej siły w kon-
tekście dyplomacji publicznej kraju miał atak na Word Trade Center 
z 11 września 2001 roku. W odpowiedzi na atak zastosowano tzw. 
twardą siłę (hard power) w postaci „wojny z terroryzmem”, z użyciem 
siły militarnej i środków przymusu. Z perspektywy czasu interwencja 
w Iraku, jak pisze White, „prowokuje zasadnicze pytanie o skutecz-
ność użycia siły militarnej oraz wskazuje na poważne argumenty 
na rzecz zastosowania miękkich środków oddziaływania (miękkiej 
siły) w zwalczaniu terroryzmu na świecie”132. W innym miejscu 
pisze Nye: „Czyny mówią więcej niż słowa i dyplomacja publiczna, 
która stanowi zaledwie dekorację dla hard power, nie ma wielkich 
szans powodzenia”133. Dlatego analizując dyplomację, wychodząc 
od jej tradycyjnego znaczenia, a więc i podstawowego przedmiotu 

– zapobiegania konfliktom zbrojnym, zachowaniu bezpieczeństwa 
– w rozważaniach dotyczących dyplomacji publicznej tak istotne 
okazuje się nawiązanie do koncepcji miękkiej siły.

Przy omawianiu soft power jako narzędzia dyplomacji publicznej 
a także dyplomacji cyfrowej należy skupić się nie tylko na tym czym 
ona jest, ale również jak działa134. Do podstawowych cech efektywne-
go działania soft power należy zaliczyć wiarygodność, dialogiczność 
oraz synergię. Wiarygodność jest najważniejszym atutem i źródłem 

130 Tamże, s. 34.
131 Tamże, s. 36.
132 B. White, dz. cyt., s. 488.
133 J.S. Nye, dz. cyt., s. 148.
134 B. Hocking, J. Melissen, S. Riordan, P. Sharp, dz. cyt., p. 43., B. Ociepka, Miękka 

siła i dyplomacja publiczna Polski, dz. cyt.
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soft power135. Jak podkreśla Nye, „ze względu na «paradoks obfitości 
informacji rola wiarygodności stała się jeszcze bardziej znaczącym 
źródłem siły»”136. Jako źródła soft power autor wymienia trzy kategorie 
zasobów: kulturę, wartości polityczne oraz politykę zagraniczną137. 
Zaś w kontekście działalności rządu na preferencje innych przede 
wszystkim mają wpływ wartości, o jakie rząd walczy w swoim kraju, 
w instytucjach międzynarodowych oraz polityce zagranicznej138. 
W związku z tym tak ważne jest, by działalność władz miała zna-
miona wiarygodności. Drugi element wpływający na efektywność 
działania soft power stanowi komunikacja dwukierunkowa. Wymiana 
opinii (dialog) okazuje się skuteczniejsza niż komunikat w jedną 
stronę. W kontekście dyplomacji publicznej za symboliczne należy 
więc uznać spostrzeżenie, że „głoszenie kazań cudzoziemcom nie 
jest najlepszym sposobem, aby ich nawrócić”139. Rządzący często 
wychodzą z założenia, że problemem jest brak informacji, tymcza-
sem wszystkie słowa „przechodzą przez filtr kultury”. Ich czyny zaś 
znaczą więcej niż deklaracje i słowa.

Trzeci element wskazujący na efektywne działanie soft power, 
określono jako synergię działań. W poprzednim podrozdziale ob-
szernie omówiono aktorów dyplomacji. W kontekście miękkiej 
siły należy dodać, że nie tylko wspomniane tam władze, lecz także 
firmy, uniwersytety i inne grupy pozarządowe rozwijają własną soft 
power, która może wzmacniać lub osłabiać działania prowadzone 
w ramach polityki zagranicznej140. Co więcej, rządy nierzadko nie 
są darzone zaufaniem. W związku z tym pewnym rozwiązaniem 
może być korzystanie z narzędzi tzw. „niebezpośredniej dyplomacji 
publicznej”, która polega na wspieraniu podmiotów niezwiązanych 

135 J.S. Nye, dz. cyt., s. 144.
136 Tamże, s. 145.
137 Tamże, s. 40.
138 Tamże, s. 44.
139 Tamże, s. 149.
140 Tamże, s. 47.



56 Rozdział 1. Dyplomacja w perspektywie komunikologicznej

blisko z władzą, które reprezentują poglądy/interesy zbieżne z ce-
lami rządzących141. W ten sposób miękka siła może być efektywna 
w niektórych obszarach działań.

Drugim pojęciem omawianym często wspólnie z dyplomacją pu-
bliczną jest branding narodowy142. Murphy zwraca uwagę, że branding 
narodowy należy uznać za koncepcję przestarzałą i jej adoptowanie 
do warunków dyplomacji publicznej nie zmieni sposobu postrzegania 
kraju143. Simon Anholt z kolei prezentuje pogląd, że dyplomacja pu-
bliczna (a konkretnie jej wirtualna forma) może być użyteczna, lecz 
tylko wtedy, gdy ma wpływ na reputację kraju (którą można zmienić 
jedynie poprzez politykę, nie komunikację)144. Zagadnieniem bran-
dingu narodowego w zestawieniu z dyplomacją publiczną zajmują 
się także m.in. Szondi145 czy Sławomir Gawroński146. Pisze też o nim 
Agnieszka Szymańska w kontekście zewnętrznej komunikacji kraju 
i zwraca uwagę na to, że dyplomacja publiczna jest „uzupełnieniem” 
tradycyjnej dyplomacji, zaś branding narodowy „po części wywodzi 
się z i posługuje narzędziami typowymi dla marketingu”147. Według 
Ociepki dyplomacja publiczna powinna być szerzej rozumiana niż 
branding narodowy, gdyż odwołuje się on w głównej mierze do specyfiki 
kraju, bazuje na jego unikatowości, a w dyplomacji publicznej często 
wykorzystuje się także podobieństwa (np. w procesach integracyjnych, 
dołączaniu do organizacji międzynarodowej)148. Podsumowując, 
w dużym uproszczeniu można stwierdzić, że branding narodowy 

141 Tamże, s. 152–153.
142 K. Gad, Polska e-marka narodowa. Spoty promocyjne Polski w internecie jako 

element brandingu narodowego, Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji 
Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, s. 29–48.

143 J. Murphy, dz. cyt., s. 10.
144 S. Anholt, Competitive Identity: The New Brand Management for Nations, Cities 

and Regions, Palgrave Macmillan, New York 2007, p. 14–15.
145 G. Szondi, Public Diplomacy and Nation Branding, dz. cyt.
146 S. Gawroński, Dyplomacja publiczna – komunikowanie międzynarodowe na usłu-

gach brandingu narodowego, „Kwartalnik Internetowy Komunikacja Społeczna” 
2012, nr 1, s. 50–61.

147 A. Szymańska, Rola mediów w strategicznej komunikacji zewnętrznej państwa 
– szkic teoretyczny, „Zeszyty Prasoznawcze” 2014, nr 2 (218), s. 275.

148 B. Ociepka, Dyplomacja publiczna jako forma komunikowania…, s. 29.
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nawiązuje do marketingu, a co za tym idzie może być mniej wiary-
godny w kwestii budowania reputacji kraju niż dyplomacja publiczna, 
jest więc w stosunku do niej pojęciem węższym.

Trzecim zagadnieniem wymagającym dookreślania w kontekście 
dyplomacji publicznej jest propaganda. Gilboa zauważa, że określe-
nie dyplomacja publiczna „było i jest stosowane jako eufemistyczny 
odpowiednik terminu «propaganda» lub «międzynarodowe public 
relations»149”. Tak rozumie je przykładowo Davison, dla którego dodat-
kowym narzędziem (integralną bądź pomocniczą częścią) dyplomacji 
(rozumianej jako komunikacja pomiędzy rządami państw) jest pro-
paganda (czyli dotarcie przez rząd jednego państwa do społeczności 
innego/innych). Jej celem jest tworzenie serdecznej atmosfery, dążenie 
do poprawy wizerunku kraju bądź próby promowania/zwalczania 
określonej polityki150. Takie definiowanie propagandy w tym przy-
padku wiąże się z okresem i kręgiem kulturowym, w jakim zostało 
opracowane. Ociepka przytacza pogląd, że propaganda odpowiada 
okresowi II wojny światowej i zimnej wojny, zaś dyplomacja pu-
bliczna to termin amerykański, który rozpowszechnił się w Europie 
po 1989 roku151, a „okres «dyplomacji publicznej» różni się od okresu 
«propagandy» większą liczbą uczestników oraz zmianą pozycji rządu, 
którego działania mają coraz częściej charakter koordynujący, a nie 
kierujący”152. We współczesnych opracowaniach dotyczących dyplo-
macji publicznej i propagandy jako dowód podobieństwa tych pojęć 
wskazuje się, że są to formy komunikacji pośredniej153. W większości 
jednak podkreśla się różnice. Porównując te pojęcia, Ociepka wylicza 
m.in., że propagandę cechuje brak symetrii (realizacja interesów jedy-
nie nadawców, wykorzystywanie metod manipulacyjnych), uznanie 
podmiotowości jedynie jednostek państwowych, czy osadzenie działań 
na musie państwowym154. Rulski dodaje, że w przypadku propa-
gandy „nie można […] mówić o tworzeniu stanu współzależności 

149 E. Gilboa, dz. cyt., s. 39.
150 W.P. Davison, dz. cyt., p. 399.
151 B. Ociepka, Dyplomacja publiczna jako forma komunikowania…, s. 21.
152 Tamże.
153 C. Jönsson, M. Hall, dz. cyt., p. 204.
154 B. Ociepka, Dyplomacja publiczna jako forma komunikowania…, s. 14.
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i ukazywaniu tożsamych interesów”155. Zaś Nye akcentuje, że propa-
gandzie brakuje wiarygodności, dlatego „jako narzędzie dyplomacji 
publicznej przynosi efekty odwrotne do zamierzonych”156. Natomiast 
rozważania dotyczące tego, czy komunikacja, której odbiorcami jest 
szersza społeczność, ma formę dyplomacji publicznej czy propagandy, 
najlepiej zakończyć stwierdzeniem Ociepki, że niezależnie od systemu 
politycznego każde „pojawienie się elementów manipulacyjnych w ko-
munikacji politycznej oznacza, że ma ona elementy propagandy”157.

Pojęciem często pojawiającym się obok dyplomacji publicznej 
jest komunikowanie międzynarodowe (oraz międzykulturowe). 
Andrzej Dudek prezentuje w Encyklopedii politologii definicję ko-
munikowania międzynarodowego zbieżną z opisanym wcześniej 
schematem Davisona. Komunikowane międzynarodowe odbywa 
się na trzech płaszczyznach: pomiędzy rządami, pomiędzy rządami 
a obywatelami innych państw oraz jako wzajemne oddziaływanie 
społeczeństw158, co odpowiada kolejnym typom dyplomacji (G2G, 
G2P, P2P). Również Ociepka wymienia trzy poziomy komunikacji 
międzynarodowej: poziom międzypaństwowy (do którego zalicza 
międzynarodową komunikację polityczną, ekonomiczną, strategiczną 
oraz dyplomację jako środek ułatwiający komunikację na poziomie 
międzypaństwowym), poziom komunikowania międzynarodowego 
zapośredniczonego przez media (przez media masowe, agencje infor-
macyjne, koncerny medialne itd.) oraz międzynarodową komunikację 
interpersonalną i grupową (w ramach której wymienia dyplomację, 
współpracę NGO’s, aktywność przedstawicieli kultury, nauki, sztuki, 
przeróżnych grup nieformalnych, subkultur, grup wyznaniowych 

155 M. Rulski, Dyplomacja publiczna – nowatorskie narzędzie polityki zagranicznej 
czy konieczność komunikacji w systemie międzynarodowym?, „Zeszyty Naukowe 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku”, „Zbliżenie cywiliza-
cyjne. Edukacja, kultura, polityka”, t.11, 2015, s. 198–199.

156 J.S. Nye, dz. cyt., s. 145.
157 B. Ociepka, Nowa dyplomacja publiczna…, s. 133.
158 A. Dudek, Komunikowanie międzynarodowe [w:] Encyklopedia politologii, red. 

M. Żmigrodzki, t. 5, Stosunki międzynarodowe, red. T. Łoś-Nowak, Kantor 
Wydawniczy Zakamycze, Zakamycze 2002, s. 171–172.
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itp.)159. W Encyklopedii politologii zamieszczono podział komuni-
kowania międzynarodowego na komunikowanie międzynarodowe 
polityczne i międzykulturowe. W przypadku pierwszego w proces 
zaangażowane są także podmioty państwowe, przy czym w obydwu 
formach mogą być wykorzystywane takie same środki komunikacji 
(np. media masowe). Komunikowanie międzykulturowe charaktery-
zuje więc to, że „ma masowy charakter, nie jest sterowane przez rządy, 
ma charakter żywiołowy i nie jest celowe”160. W komunikowaniu 
międzynarodowym rolę głównego aktora odgrywa państwo, natomiast 
(z punktu widzenia kulturoznawstwa) komunikowanie międzykul-
turowe bądź transkulturowe odnosi się do działań jednostek161.

Dyplomacja publiczna jest więc formą komunikowania mię-
dzynarodowego, która może być narzędziem miękkiej siły kraju. 
Działania w jej ramach mogą być wspierane przy pomocy narzędzi 
brandingu narodowego, lecz z zachowaniem zasad wiarygodności, 
symetryczności i otwartości.

1.7. KOMUNIK ACJA WERBALNA 
I NIEWERBALNA W DYPLOMACJI

Komunikowanie to „proces przenoszenia znaczeń za pomocą wszelkich 
symboli i znaków umysłu162”. Rozumienie konwencjonalnych znaków 
właściwych, czyli symboli, ogranicza się do tych, którzy je znają163. 
Kategoria ta nie obejmuje działań niezamierzonych, odruchowych czy 
mimowolnych, lecz jedynie wynikające z umowy, zwyczaju, nakazu, 

159 B. Ociepka, Komunikowanie międzynarodowe, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 
2002, s. 22.

160 A. Dudek, dz. cyt.,s . 171–172.
161 B. Ociepka, Dyplomacja publiczna jako forma komunikowania…, s. 18–19.
162 B. Ociepka, Komunikowanie międzynarodowe…, s. 13.
163 W. Pisarek, Wstęp do nauki o komunikowaniu, s. 45.
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uzusu. W sytuacji, kiedy związek między znaczącym a znaczonym 
jest arbitralny, mówi się o symbolu164. Ich zbiorem jest przykładowo 
każdy język naturalny.

W dyplomacji znaki (signs) także mają arbitralne znaczenie, któ-
re nie zawiera się w przekazie, lecz powstaje w wyniku interakcji 
społecznej. Efektywna komunikacja opiera się na wspólnocie kodu, 
która zapewnia zrozumienie przekazu zgodne z intencją nadawcy. 
Jest to zagadnienie szczególnie ważne w kontekście komunikowania 
międzynarodowego i międzykulturowego, gdyż brak jedności kodu 
może powodować nieporozumienia nawet odnośnie do najprost-
szych przekazów165. Co więcej, jedną z funkcji dyplomacji (obok 
m.in. zbierania i przesyłania informacji) stanowi zwracanie uwagi 
bądź sygnalizowanie pewnych treści (signaling). Jest to kluczowe, 
gdyż również nieświadome, niezamierzone zachowanie (czy też jego 
brak) nie pozostają bez znaczenia166. Dyplomację często łączy się 
też z umiejętnością nadawania (a konkretniej odpowiedniego kon-
struowania przekazu/kodowania) oraz interpretowania uzyskanych 
informacji (w sposób bezpośredni czy pośredni – poprzez wywiad, 
zbieranie informacji, monitoring mediów etc.).

Wspomniana wyżej umiejętność prawidłowego nadawania i in-
terpretowania przekazywanych treści w dyplomacji po części wynika 
ze znajomości protokołu dyplomatycznego. Stanowi on „technikę 
pracy służby zagranicznej i ma za zadanie wytworzenie w stosunkach 
między państwami klimatu należnego im szacunku, co jest wyrazem 
uznania ich suwerenności i równości, oraz nadanie harmonii kontak-
tom oficjalnych przedstawicieli, czyli korpusu dyplomatycznego”167. 
Pełny zapis zasad stanowiących protokół dyplomatyczny znajduje się 
w Konwencji wiedeńskiej (konwencji ONZ o stosunkach dyploma-
tycznych168) z 18 kwietnia 1961 roku. W kontekście wspomnianego 
wcześniej komunikowania międzynarodowego i międzykulturowego 

164 Tamże, s. 47.
165 C. Jönsson, M. Hall, Communication: An Essential Aspect…, p. 198–201.
166 Tamże, s. 199.
167 T. Orłowski, Protokół dyplomatyczny…, s. 19.
168 Konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych…, dz. cyt.
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warto dodać, że czerpał on wzorce zachowań jedynie z europejskiego 
kręgu cywilizacyjnego, więc okazał się niedostateczny w komunikacji 
z innymi kulturami169. Pisząc o protokole, Tomasz Orłowski cytuje 
Edwarda Pałygę (polskiego historyka dyplomacji), który określił 
go mianem liturgii dyplomacji. „Kryjąca się poza nim treść musi być 
dostatecznie ważna, a przekonanie o jej doniosłości dostatecznie silne, 
w przeciwnym bowiem razie – zewnętrzne przejawy protokołu mu-
siałyby się wydać niezrozumiałym fetyszem lub niedorzecznością”170. 
Protokół jest zatem „liturgią”, pełną symboli. Co ciekawe, Orłowski 
przytacza także w swojej książce wiele określeń protokołu nawiązują-
cych do języka („gramatyka dyplomacji międzynarodowej”171, „nośnik 
rzeczywistych treści przekazywanych za pomocą sformalizowanego 
języka i rytuału”172, „kod uprzejmości”173). Takie określenia również 
podkreślają symbolizm leżący u podstaw protokołu174. Protokół dy-
plomatyczny można określić mianem „języka dyplomacji”.

Przywoływana już wyżej Konwencja wiedeńska z 1961 roku, ale 
i inne międzynarodowe umowy wielostronne stanowią formalne 
źródła współczesnego prawa dyplomatycznego. Zaliczyć do nich 
można także m.in. Konwencję nowojorską o misjach specjalnych z 1969 
oraz Konwencję wiedeńską o reprezentacji państw w ich stosunkach 
z organizacjami międzynarodowymi o charakterze uniwersalnym 
z 1957 roku. Jako źródła prawa dyplomatycznego Surmacz wymienia 
też „umowy dwustronne, zwyczaj międzynarodowy, akty prawa we-
wnętrznego, praktykę sądową i dyplomatyczną oraz doktrynę prawa 

169 T. Orłowski, Protokół dyplomatyczny…, s. 29.
170 E. Pałyga, [cyt za:] T. Orłowski, Protokół dyplomatyczny…, s. 21.
171 Tamże.
172 Tamże.
173 Tamże, s. 24.
174 Użycie określania „protokół” w tej publikacji, a brak bezpośredniego nawiązy-

wania do ceremoniału czy etykiety służy jedynie uproszczeniu i klarowności 
prowadzonego wywodu. Różnicę wyjaśnia Orłowski: „Protokół reguluje stosunki 
między państwami i ich przedstawicielami, ceremoniał służy organizacji uroczy-
stości oficjalnych, szczególnie państwowych, etykieta zaś jest przestrzeganiem 
zasad zachowania się i ubioru w sytuacjach publicznych”. T. Orłowski, Protokół 
dyplomatyczny…, s. 24.
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dyplomatycznego”175. Wątek prawa dyplomatycznego w stosunku 
do dyplomacji publicznej jest jednakże pobocznym, w związku 
z czym nie został pogłębiony.

Zasady protokołu są wykorzystywane w różnych formach komu-
nikacji. Ociepka za Kronenburgiem wymienia ich przykłady w tra-
dycyjnej dyplomacji – spotkania osobiste, komunikacja telefoniczna/
listowna, komunikacja przez dyplomatów oraz poprzez media176. 
Umiejscowienie dyplomacji publicznej w ramach komunikowania 
międzynarodowego wymaga przywołania barier zakłócających 
ten rodzaj komunikacji w różnych jej formach. Wśród tych, które 
za Fredem E. Jandtem cytuje Ociepka, znajdują się „napięcie towa-
rzyszące międzykulturowym zderzeniom, oczekiwanie podobieństw, 
a nie różnic w zetknięciu z przedstawicielami odmiennych kultur, 
etnocentryzm, stereotypy, uprzedzenia oraz problemy z niezrozu-
mieniem języka gestów i języków obcych”177. Na szczególną uwagę 
w kontekście prowadzonych badań zasługują wskazane niezrozumienia 
języka gestów i języków obcych. Część z nich wynika z popełnienia 
tzw. gafy dyplomatycznej (czyli nietaktu wskutek przejęzyczenia, 
niezręczności, błędu lub niestosowności178), a część może być wyni-
kiem braku wiedzy. Zakłócenia mogą wystąpić zarówno po stronie 
nadawcy, jak i odbiorcy. By właściwie zakodować i zdekodować 
przekaz, unikając nieporozumień, konieczna jest znajomość „języka 
słów” i „języka gestów”.

Niezależnie od poziomu, formy, kierunku i podmiotów zaanga-
żowanych w proces komunikacji może ona przybierać dwie formy: 
komunikacji werbalnej i niewerbalnej (dziejących się zazwyczaj 
jednocześnie). „Komunikację za pomocą mówionych lub pisanych 
słów języków naturalnych lub sztucznych nazywamy komunikacją 
werbalną. Odpowiednio, przekazywanie informacji w inny sposób, 
bez korzystania z języka naturalnego czy sztucznego nazywa się 

175 B. Surmacz, Służba dyplomatyczna i konsularna, s. 171.
176 B. Ociepka, Komunikowanie międzynarodowe, s. 65.
177 F.E. Jandt, [cyt. za:] B. Ociepka, Komunikowanie międzynarodowe, s. 24.
178 T. Orłowski, Protokół dyplomatyczny…, s. 22.
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komunikacją niewerbalną”179. W taki sposób tłumaczy to Pisarek. 
Innymi słowy, komunikacja werbalna wykorzystuje słowo, zaś nie-
werbalna – wszystkie inne gesty i sygnały. Jako przykłady sposobów 
porozumiewania się bez użycia słów Pisarek wymienia za Nęckim 
m.in. gesty, mimikę, dotyk, prezencję (wygląd zewnętrzny osoby), 
sposób mówienia, patrzenia, układ ciała czy układ otoczenia180.

W dyplomacji, a więc i dyplomacji publicznej, również wyko-
rzystywane są werbalne i niewerbalne formy komunikacji. Łatwo 
zidentyfikować komunikację werbalną – dokonuje się przy pomocy 
słowa, ale ogromne znaczenie ma także komunikacja niewerbalna. 
Stanowią ją różne gesty i zachowania, zarówno te wymieniane przez 
badaczy komunikowania, te mające swoje pochodzenie w proto-
kole oraz prawie międzynarodowym, jak i inne formy przekazu. 
Komunikatem niewerbalnym w dyplomacji może być więc mimika 
twarzy dyplomaty, jego postawa i ubiór, uścisk dłoni, kolejność witania 
gości, defilada sił zbrojnych, prezenty, jakie są przekazywane pomię-
dzy stronami, czy wybór konkretnej osoby reprezentującej dany kraj 
w negocjacjach181. Analizując to zagadnienie na poziomie przykładów, 
naturalnie wyodrębnia się podział komunikatów niewerbalnych 
w dyplomacji. Pierwszą grupę stanowią gesty naturalne, drugą – gesty 
protokolarne, a trzecią – gesty symboliczne. Jest to oczywiście podział 
umowny, gdyż główne zastrzeżenie budzą tutaj sygnały określone 
jako gesty naturalne, do których zaliczyć można zarówno ubiór, jak 
i mimikę twarzy (które mogą wynikać z usposobienia konkretnego 
człowieka bądź innych przyczyn od niego niezależnych, jak i być 
celowym działaniem). Niemniej takie rozróżnienie jest pomocne 
w perspektywie patrzenia na dyplomację jako specyficzny rodzaj 
komunikacji niewerbalnej.

Komunikacja werbalna, a więc z użyciem słowa, jest często pierwszą 
formą, która nasuwa się w kontekście komunikacji w ogóle. Mając 
intencję odebrania przekazu („co nadawca chce mi zakomunikować?”), 
częściej odbiorca zastanawia się, „co nadawca chce mi powiedzieć?” 

179 W. Pisarek, dz. cyt., s. 58.
180 Tamże, s. 58.
181 Zob. np. C. Jönsson, M. Hall, dz. cyt., p. 201–203.
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niż „co nadawca chce mi pokazać?”. Komunikacja za pośrednictwem 
języka jest więc bardzo ważna, również w dyplomacji. Nicolson, 
odnosząc się do języka dyplomacji, wyróżnia trzy rozumienia tego 
pojęcia182. Po pierwsze, określa ono języki faktycznie używane 
w kontaktach dyplomatycznych, tj. rozmowach czy korespondencji 
(np. łaciński, francuski, angielski), są to zazwyczaj języki naturalne. 
Po drugie, język dyplomacji to specjalistyczne słownictwo – zwroty, 
którymi posługują się dyplomaci od lat. Natomiast trzecie znaczenie 
odnosi się do sposobu mówienia o trudnych rzeczach tak, by nie był 
on niemiły czy prowokacyjny.

Bjola i Kornprobst, opisując dyplomację w kategoriach komuni-
kacji, zwracają uwagę na wagę języka naturalnego. Opisują m.in., jak 
historycznie zmieniał się język dominujący w dyplomacji – począwszy 
od łaciny (aż do schyłku XV w.), poprzez francuski (głównie w XVIII 
w), aż do angielskiego (od czasów zakończenia i wojny światowej)183. 

„Język ma kluczowe znaczenie dla komunikacji184” – pisze Juergen 
Kleiner w kontekście dyplomacji. Podkreśla on, że znajomość języ-
ków obcych przez dyplomatów jest bardzo istotna. Warto jednakże 
dopowiedzieć, że nie tylko po to, by móc efektywnie komunikować się 
z innymi przedstawicielami państw/podmiotów, lecz także z całymi 
społecznościami w ramach dyplomacji publicznej.

W 2002 roku szeroko o językach w komunikowaniu między-
narodowym pisała Ociepka185. Natomiast w kolejnych pracach 
zwraca ona szczególną uwagę na zagadnienie języka w dyplomacji 
m.in. w kontekście krajów małych i średnich, gdyż w ich przypad-
ku „pojawia się problem języka, który zwykle nie pełni roli języka 
szerszej komunikacji. Sprzyja to peryferyjności tych państw”186. 
Autorka do badań nad przepływem informacji pomiędzy różnymi 

182 H. Nicolson, dz. cyt., s. 226.
183 C. Bjola, M. Kornprobst, dz. cyt., p. 28.
184 J. Kleiner, The Interia of Diplomacy, “Diplomacy & Statecraft” 2008, nr 19, p. 323.
185 B. Ociepka, Komunikowanie międzynarodowe, s. 65.
186 B. Ociepka, Nowa dyplomacja publiczna …, s. 136.
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państwami („o nierównych potencjałach w komunikowaniu”) stosuje 
teorię Immanuela Wallersteina187, jednakże sytuacja wewnątrz Unii 
Europejskiej wydaje się być bardziej złożona.

W Unii Europejskiej funkcjonują 24 języki oficjalne188, a kraje 
członkowskie (łącznie) posiadają 26 języków oficjalnych ogólnopań-
stwowych. Tylko turecki i luksemburski mają status języków oficjalnych 
państw (Cypru i Luksemburga), a nie są językami oficjalnymi całej 
Wspólnoty. Najwięcej, bo w aż czterech państwach, status języka 
oficjalnego ma niemiecki, w trzech krajach takimi językami są an-
gielski i francuski, a w dwóch – niderlandzki, grecki i szwedzki. Zaś 
pozostałe 20 języków ma status oficjalnych tylko w jednym z krajów 
Wspólnoty. Dla większości mieszkańców Unii Europejskiej językami 
ojczystymi są języki oficjalne krajów, które zamieszkują. Wśród nich 
największą popularnością cieszyły się niemiecki, włoski, angielski, 
francuski i hiszpański189. Jednocześnie były to języki, którymi po-
trafiła się posługiwać największa część mieszkańców Unii. Stanowi 
to istotny kontekst dla komunikacji z wykorzystaniem słowa.

W badaniach dyplomacji szczególnie ważną rolę odgrywa licz-
ba użytkowników poszczególnych języków jako obcych, gdyż jak 
zauważa Grzegorczykowa, „język jest […] pewną potencją, reali-
zowaną w wypowiedziach”190. Oznacza to, że celem komunikatu 
w języku obcym nie jest samo usłyszenie/przeczytanie tego języka, 
lecz zrozumienie treści, przekazu w nim zawartego. Dlatego mając 
na uwadze definicję dyplomacji, w mierniku postom nadano wagi 
na podstawie procentowej liczby mieszkańców Unii posługującej się 
danym językiem jako obcym191, uwzględniając jedynie języki oficjalne 
państw Unii. I tak kolejno dla języka angielskiego przyjęto 0,38, dla 

187 Tamże.
188 https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-languages_pl (dostęp: 7.11.2019).
189 Special Eurobarometr 386, Europeans and their languages. Report, European 

Comission, 2012, p. 10–11.
190 R. Grzegorczykowa, Wstęp do językoznawstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2007, s. 13.
191 Special Eurobarometr 386, Europeans and their languages…, p. 19–22; Special 

Eurobarometr 386, Europeans and their languages. Technical Specifications, 2012, 
(D48a, D48T1), p. T36–T59.
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francuskiego – 0,12, dla niemieckiego – 0,11, dla hiszpańskiego 
– 0,07, a dla włoskiego – 0,03. W przypadku pozostałych języków 
procent mieszkańców Unii posługujących się nimi jako obcymi 
wynosił 1% lub mniej, w związku z czym nadano im wagę 0,01.

W proces dyplomacji publicznej zaangażowane są także media, 
szczególnie nowe, zarówno jako pośrednicy, jak i nadawcy. Pojawienie 
się mediów masowych, a później nowych wiąże się z rozwinięciem 
się dyplomacji publicznej i nowej dyplomacji publicznej. Nasuwa 
się więc pytanie o to, jak wygląda komunikacja werbalna i niewer-
balna w przypadku dyplomacji za pośrednictwem mediów (radia, 
prasy, telewizji, internetu). Odpowiedź w usystematyzowany sposób 
przedstawiono w tabeli 1.2. W wierszach uwzględniono trzy typy ko-
munikacji: werbalną, niewerbalną oraz werbalno-niewerbalną, choć 
zazwyczaj wymienia się tylko pierwsze dwa. Taki zabieg ma na celu, 
po pierwsze, podkreślenie, że większość sytuacji komunikacyjnych 
(bez wykorzystania mediów) charakteryzuje się komunikacją werbal-
no-niewerbalną, po drugie zaś, ułatwia klasyfikacją form w ramach 
komunikacji za pośrednictwem mediów. Jeśli zaś chodzi o włączenie 
w proces dyplomacji mediów, to nazwano i podano przykłady form 
werbalnej i niewerbalnej komunikacji możliwej za ich pośrednictwem. 
Co więcej, w tabeli umieszczono jeszcze jedną kolumnę zwracającą 
uwagę na potrzebną wiedzę/umiejętności, by móc się efektywnie 
komunikować w ramach dyplomacji publicznej. Kategoria ta jed-
nakże nie jest tożsama z kompetencjami (szczególnie językową, 
komunikacyjną i kulturową), o których wspomina m.in. Pisarek192, 
lecz stanowi ich pochodną. Za podstawę zrozumienia komunikatu 
słownego w dyplomacji (i nie tylko) trzeba uznać znajomość danego 
języka, którą można w relatywnie łatwy sposób zmierzyć. Z kolei 
by prawidłowo zrozumieć obraz wymaga się często znajomości 
kultury, protokołu oraz umiejętności bystrej obserwacji, ponieważ 
gwarantem komunikacji niewerbalnej nie jest jedynie sprawny zmysł 
wzroku (jeśli chodzi o komunikację zapośredniczoną przez media).

192 W. Pisarek, dz. cyt., s. 63–76.
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Tabela 1.2. Komunikacja werbalna i niewerbalna w ramach 
dyplomacji zapośredniczonej lub nie przez media

Dyplomacja bez wykorzystania 
mediów masowych i nowych mediów
(dot. głównie tradycyjnej dyplomacji)

Dyplomacja 
za pośrednictwem 
mediów, w tym mediów 
społecznościowych (dot. 
głównie dyplomacji 
publicznej)

Potrzebna wiedza/ 
umiejętności 
do efektywnej 
komunikacji

Ko
m

un
ik

ac
ja

 
w

er
ba

ln
a

• forma mówiona 
(np. przemówienie, rozmowa 
osobista lub telefoniczna),

• forma pisana 
(np. korespondencja, 
listy, notatki)

• treści audio 
(np. audycje, podcasty, 
wywiady na żywo),

• treści pisane 
(np. artykuły, 
oświadczenia)

wymaga znajomości 
języka, w jakim 
skonstruowany 
jest przekaz (lub 
tłumaczenia)

Ko
m

un
ik

ac
ja

 
ni

ew
er

ba
ln

a

• gesty naturalne: mimika 
twarzy, postawa ciała,

• gesty protokolarne: rozsadzenie 
gości według zasady precedencji,

• gesty symboliczne: 
podarunki, osoba wysłannika, 
defilada militarna

• materiały wizualne 
dokumentujące 
komunikację 
niewerbalną na żywo,

• inne formy wizualne 
(np. grafiki, schematy)

wymaga znajomości 
protokołu, kultury 
oraz bystrej 
obserwacji 
(inteligencji)

Ko
m

un
ik

ac
ja

 
w

er
ba

ln
o-

ni
ew

er
ba

ln
a każda forma kontaktu, w której 

wykorzystywane są narzędzia 
komunikacji werbalnej 
i niewerbalnej (np. spotkania, 
uroczystości)

• materiały 
audiowizualne 
dokumentujące 
komunikację na żywo,

• inne formy 
audiowizualne 
(np. prezentacje)

często wymaga 
jednocześnie 
znajomości języka, 
jak i protokołu, 
kultury oraz 
bystrej obserwacji 
(inteligencji)

Źródło: opracowanie własne

Przykładem ilustrującym ostatnie spostrzeżenie może być opu-
blikowanie w mediach wzmianki o tym, że polityk X wziął udział 
w wydarzeniu Y, dziejącym się w symbolicznym miejscu Z. Brak 
znajomości języka obcego (lub skorzystania z tłumaczenia) powoduje, 
że dla części odbiorców taki przekaz może być niezrozumiały. Tak 
samo jak zdjęcie z tej uroczystości dla osoby nieposiadającej odpo-
wiedniej wiedzy dotyczącej osób sprawujących władzę, historii itd. 
Natomiast dla kogoś, kto wie, że politykiem na zdjęciu jest Frank-
Walter Steinmeier (prezydent Niemiec), 27 stycznia przypada rocznica 
wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego 
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i zagłady Auschwitz193, a kolczasty płot widoczny w tle to pozosta-
łość po miejscu zagłady, to takie zdjęcie i obecność tej osoby w tym 
miejscu i czasie będzie miało wartość komunikacyjną, pomimo 
nieznajomości języka. I o tyle, o ile w wymienionym przykładzie 
osoba, miejsce i data mogą być kojarzone przez znaczącą liczbę 
odbiorców z różnych państw, tak w przypadku zdjęcia prezydenta 
Polski w Niedzielę Palmową z kolorową palmą wymaga od odbior-
cy zagranicznego znajomości polskiej kultury, tradycji, zwyczajów, 
religii katolickiej194 itd.

Przywołane wyżej przykłady skłaniają do refleksji przede wszyst-
kim nad tym, czy w dyplomacji publicznej celem komunikacji nie-
werbalnej jest przekazanie treści, czy efektowna forma. Jeśli chodzi 
o treści, to w jaki sposób konstruować przekazy, by móc dotrzeć 
do odbiorców zagranicznych, w których przypadku nie można tak 
łatwo wyrokować o posiadaniu wiedzy wymaganej do odpowiedniego 
dekodowania komunikatu. Jeśli zaś chodzi raczej o formę, to gdzie 
jest granica utrzymania wiarygodności. Odpowiedzi na te pytania 
muszą być opracowane indywidualnie dla konkretnych podmiotów, 
kierujących konkretne komunikaty do konkretnych odbiorców.

Rozróżnienie form komunikacji i próba oszacowania ich „wartości 
komunikacyjnej” było i jest tematem wielu opracowań. W literaturze 
komunikologicznej wielu autorów195 przywołuje wyniki badań ze-
społu Alberta Mehrabiana, mówiące o tym, że większość przekazów 
dokonuje się niewerbalnie, przywołując wagi 0,07, 0,38 i 0,55, które 
kolejno odpowiadają komunikatom słownym, tonowi głosu i komu-
nikacji niewerbalnej. Jednakże należy podkreślić uwagę autora tych 
badań, że dotyczy to wyłączenie komunikatów dotyczących emocji, 

193 http://auschwitz.org/muzeum/aktualnosci/27-stycznia-trudno-byc-w-tym-
dniu-gdziekolwiek-indziej,2096.html (dostęp: 23.04.2020).

194 https://www.facebook.com/prezydentpl/photos/a.1047630201978789/ 
2625410017534125/?type=3&theater (dostęp: 23.04.2020).

195 Zob. np. W. Pisarek, dz. cyt., s. 58; J. Mikułowski Pomorski, Jak narody porozumie-
wają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym, 
Universitas, Kraków 2006, s. 34.
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uczuć i postaw196. W związku z czym nie można wykorzystywać 
tych wag (ani innych, które zostały opracowane w eksperymentach 
bazujących na wagach Mehrabiana) odnośnie do innego typu komu-
nikacji (np. informowania) ani innej formy (kiedy komunikujemy 
jedynie werbalnie lub niewerbalnie).

W przypadku przekazów o charakterze dyplomacji, szczególnie 
tych zapośredniczonych przez media, biorąc pod uwagę kryterium 
werbalności lub niewerbalności, można je podzielić na wykorzystujące 
słowo (pisane i mówione), materiały wizualne oraz audiowizualne (zob. 
tabela 1.2). W ostatnim wymienionym przypadku w każdej sytuacji 
symultanicznie dokonuje się komunikacja werbalna i niewerbalna, 
natomiast w pozostałych dwóch jest to kwestią dyskusyjną. W ma-
teriałach wizualnych często pojawia się bowiem tekst (np. w formie 
nazwy instytucji w tle), w materiałach audio prócz warstwy słownej, 
słyszymy też ton głosu osoby mówiącej i często odgłosy tła, a niektó-
rzy nawet przypisali ton lub image poszczególnym krojom czcionek197 
(Według zaproponowanej typologii publikacja napisana w Times 
New Roman zachowuje ton oficjalny, natomiast użycie Bodoni 
black nadaje jej figlarności, a Garamond – wyrafinowania).

1.8. DYPLOMACJA W KONKTEKŚCIE SYTUACYJNYM

Analizując dyplomację – począwszy od jej definicji, przez poszczególne 
jej rodzaje – daje się zauważyć coraz większy stopień uszczegółowie-
nia treści. W wielu przypadkach jest to podyktowane koniecznością 
dokładnego zdefiniowania używanych pojęć, dostosowanych do zmie-
niającej się rzeczywistości. Jednakże w pewnym sensie podejścia 
do dyplomacji zatoczyły koło. Świadczy o tym raport opracowany 

196 A. Mehrabian, S.R. Ferris, Inference of attitudes from nonverbal communication 
in two channels, “Journal of Consulting Psychology” 1967, vol. 31 (3), p. 252.

197 C. Hamilton, T.L. Kroll, Communicating for Results: a Guide for Business and 
the Professions, Cengage Learning, Boston 2016, p. 357.
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w 2012 roku przez autorów zajmujących się dyplomacją od lat198. 
Za symboliczny moment powrotu do korzeni można uznać ich teorię 
dyplomacji integracyjnej.

Wśród cech wyróżniających dyplomacje integracyjną (integrative 
diplomacy) znalazły się m.in.:

1. Uznanie ciągłości dyplomacji w obliczu jej zmian. Jest to po-
dejście przeciwstawne identyfikacji „nowych” typów dyplo-
macji, w odpowiedzi na zmiany międzynarodowe i krajowe. 
Dyplomacja XXI w. zawiera w sobie cechy i struktury „starej” 
i „nowej” dyplomacji, które wzajemnie się przeplatają i tworzą 
jedną rzeczywistość dyplomacji, której trzema głównymi 
środowiskami dyplomatycznymi są środowiska światowe, 
krajowe i regionalne.

2. Integracja agend i scen politycznych. Sprawy krajowe przeni-
kają się z międzynarodowymi, procesy dyplomatyczne dzieją 
w ramach i poza granicami państw, a organizacje międzyna-
rodowe stają się także areną działalności międzynarodowej.

3. Odziaływanie na siebie aktorów dyplomatycznych. Prócz 
państw w procesie dyplomacji biorą udział także inne oso-
by/instytucje, zaś zależności między nimi określane są jako 
np. dyplomacja sieci (network diplomacy) czy dyplomacja 
wielu interesariuszy (multistakeholder diplomacy199).

4. Integracja procesów dyplomacji. Nie należy rozdzielać proce-
sów dyplomatycznych, dyplomacja publiczna jest integralną 
częścią stosunków międzynarodowych.

5. Integracja w ramach struktur i mechanizmów dyplomacji, 
co stanowi niejako podsumowanie wcześniej wymienionych 
cech200.

198 B. Hocking, J. Melissen, S. Riordan, P. Sharp, dz. cyt.
199 B. Hocking, Multistakeholder Diplomacy: Forms, Functions, and Frustrations, 

[w:] Multistakeholder Diplomacy – Challenges and Opportunities, red. J. Kur-
balija,V. Katrandjiev, 2006, p. 13–29.

200 B. Hocking, J. Melissen, S. Riordan, P. Sharp, dz. cyt., p. 10–12.
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Dyplomacja publiczna to pochodna tradycyjnej dyplomacji: pro-
ces ubogacony o nowych aktorów, przedmiot, kierunki komunikacji 
i środki (media). Co więcej, zdefiniowana w kolejnym rozdziale 
dyplomacja cyfrowa, a także propozycja pojęcia społecznościowej 
dyplomacji publicznej, są formami dyplomacji publicznej dziejącej 
się w środowisku internetowym.

Charakterystyka sytuacji, w jakiej przebiegają procesy dyplo-
macji i ogólnego do niej podejścia warunkuje formy i efektywność 
procesów komunikacyjnych (np. w czasie konfliktu komunikacja 
z odbiorcami zagranicznymi może zawierać elementy manipulacji). 
Koncepcje pomocne w dookreśleniu otoczenia dyplomacji można 
znaleźć m.in. u Szondiego, Ociepki czy Nye’a.

Szondi umiejscawia dyplomację publiczną w stosunku do trzech 
wymiarów – trzech osi201. Pierwsza z nich dotyczy kontekstu działań 
dyplomatycznych: na jej przeciwległych końcach znajdują się „wojna” 
i „pokój”. (O tym, jaki wpływ może mieć stan napięć i konfliktów 
zbrojnych na publiczny charakter dyplomacji publicznej, pisze także 
Ociepka202). Drugim wymiarem wymienionym przez Szondiego 
są cele komunikacyjne („komunikacja jednokierunkowa” bądź 

„dwukierunkowa”), a trzecim – siła („soft power” lub „hard power”). 
Autor wspomina ponadto, że można by do tego jeszcze dodać oś czasu.

Pomocny przy opisie rzeczywistości, w jakiej dzieje się dyplo-
macja, może być również wskaźnik oksymoroniczności dyplomacji 
publicznej autorstwa Ociepki. Przy jego pomocy można określić, 
na ile publiczna jest dyplomacja publiczna w badanej rzeczywistości. 

„[…] jest to wskaźnik otwarcia, jawności, widoczności, symetryczności 
(dialogowości) i inkluzji”203.

Nye z kolei wymienia trzy wymiary dyplomacji publicznej, osa-
dzone w nurcie komunikacji. Pierwszym jest codzienna komunika-
cja, czyli „wyjaśnianie kontekstów decyzji w polityce zewnętrznej 
i zagranicznej”204. Opisując ten wymiar, Nye, cytując Leonarda, 

201 G. Szondi, Public Diplomacy and Nation Branding…, p. 7–9.
202 B. Ociepka, Dyplomacja publiczna – oksymoron?, s. 25–27.
203 Tamże, s. 28.
204 J.S. Nye, dz. cyt., p. 146.



72 Rozdział 1. Dyplomacja w perspektywie komunikologicznej

zwraca szczególną uwagę na to, że często rządy wyjaśniają swoje 
decyzje tylko odbiorcom krajowym, tym samym nie wykorzystu-
jąc potencjału budowania wizerunku kraju na zewnątrz. Drugim 
wymiarem jest komunikacja strategiczna, czyli „zestaw prostych 
tematów, podobnie jak to się dzieje w kampaniach politycznych czy 
reklamowych”205 (chodzi przede wszystkim o różne inicjatywy poli-
tyczne i decyzje). Trzeci natomiast stanowi „długotrwałe rozwijanie 
międzypaństwowych relacji poprzez stypendia, wymiany, szkolenia, 
seminaria, konferencje i dostęp do kanałów medialnych”206.

PODSUMOWANIE

Dyplomację można definiować w różny sposób, w tym poprzez 
szersze pojęcie, jakim jest komunikowanie. Z perspektywy kierun-
ku komunikacji dyplomacja publiczna to m.in. forma komunikacji 
międzynarodowej pomiędzy władzami jednego kraju a społecznością 
drugiego (innych państw), którzy stanowią odbiorców zagranicznej 
dyplomacji publicznej. Przyjmując zasadę państwocentryczności tego 
procesu, za nadawców należy uznać władzę sprawującą kontrolę nad 
pewną grupą ludności, kierującą przekaz o charakterze dyplomacji 
publicznej do ludności, która jej bezpośrednio nie podlega, zaś 
za odbiorców – ludność zamieszkującą obszar, nad którym kontroli 
nie sprawuje władza wysyłająca do nich komunikaty o charakterze 
dyplomacji publicznej. Jako kluczowe podmioty państwowe odpowie-
dzialne za dyplomację publiczną wymienia się często trzy kategorie 
podmiotów: 1. głowy państw, 2. szefów rządów oraz 3. ministrów 
spraw zagranicznych (lub ich odpowiedników ze względu na róż-
nice w nazwie resortu). Są to jednocześnie najważniejsze elementy 
konstytuujące krajowe systemy dyplomatyczne.

205 Tamże, s. 147.
206 Tamże, s. 148.
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Tak rozumiana dyplomacja publiczna może być procesem jedno – 
bądź dwukierunkowym, najczęściej zapośredniczonym przez media 
(m.in. media społecznościowe). Komunikacja ta wykorzystuje formy 
werbalne i niewerbalne. Pojęcie języka dyplomacji pojawia się w lite-
raturze w różnych ujęciach, a jego definicja jako języka naturalnego 
należy do jednego z wielu (na tle m.in. fachowości i uprzejmości 
bądź koncyliacyjności treści). Jeśli zaś chodzi o formy treści wy-
korzystywane w dyplomacji publicznej w internecie, to ze względu 
na ich hybrydyzację, przy porównaniu poszczególnych form prze-
kazów w dyplomacji, zastosować można zabieg domniemania formy 
ze względu na dominującą w niej zawartość.
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ROZDZIAŁ 2.  
DYPLOMACJA W ŚRODOWISKU 

MEDIÓW I ICT

Włączenie w proces dyplomacji mediów, najpierw masowych, 
później „nowych”, implikuje nowe obszary prowadzenia 
działań dyplomatycznych. Jest to przede wszystkim zwią-

zane z użytkowaniem, wykorzystywaniem i oddziaływaniem mediów, 
w szczególności zaś mediów społecznościowych.

2.1. MEDIA W DYPLOMACJI

W dyskursie publicznym termin media rozumiany jest najczęściej jako 
„różne kanały komunikowania, zwłaszcza zaś kanały komunikowania 
masowego”1. Pochodzenie słowa medium i jego różne znaczenia 
wymienił m.in. Pisarek2, który odniósł się m.in. do klasyfikacji ko-
munikologicznej i medioznawczej rozumienia tego terminu według 
Thomasa Mocka3 czy terminologii medialnej Gobana-Klasa4. Ten 
ostatni z kolei w swoich analizach wychodzi od koncepcji Denisa 
McQuaila5. W związku z wieloaspektowością zagadnienia mediów – 

1 W. Pisarek, Wstęp do nauki o komunikowaniu, Wydawnictwa Akademickie 
i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 78.

2 Tamże, s. 78–79.
3 Tamże, s. 79–80.
4 Tamże, s. 80–81.
5 T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2004, s. 17–25.
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ich rozumienia, klasyfikacji, podziałów itp., za punkt wyjścia uznano 
typologię Pisarka, który wyróżnił pięć rodzajów mediów według 
funkcji pełnionych przez nie w procesach komunikacji6.

Przyjęcie podejścia komunikacyjnego nakazuje zaś traktowanie 
mediów przede wszystkim jako kanałów komunikacji, czyli środków 
łączności, pozwalających na zwielokrotnianie i transmisję komu-
nikatów. Takie używanie tego terminu nie odnosi się do urządzeń, 
instytucji czy symboli.

Pisarek wymienia przykłady kanałów transmisji, a powstanie 
i upowszechnienie się poszczególnych z nich wpisuje się w ewolucję 
mediów. Kompleksowym opracowaniem traktującym o tym zagad-
nieniu w ujęciu historycznym jest m.in. publikacja Zbigniewa Bajki7, 
natomiast van Dijk patrzy na zastępowanie starych mediów nowymi 
przez pryzmat rewolucji komunikacyjnych8.

2.1.1. MEDIA MASOWE, STARE I NOWE
Prasa, radio i telewizja zaliczane są do mediów masowych. Dla 
Pisarka środki komunikowania masowego to „wszelkie urządzenia 
techniczne i instytucje służące publicznemu, pośredniemu i w zasadzie 
jednokierunkowemu rozpowszechnianiu wypowiedzi (przekazów) 
wśród rozproszonej, heterogenicznej, nieustrukturyzowanej publicz-
ności (audytoriów)”9, które „[…] odznaczają się przemysłowym 
i technicznym charakterem oraz liczną publicznością, zwracają 
się nie do indywidualnych odbiorców, ale do osób wyróżniających 
się posiadaniem jakiejś społeczno-ekonomicznej lub kulturalnej 
cechy, która czyni z nich adresatów pożądanych przez nadawcę”10. 
Definicja ta okazuje się jednakże zbyt szeroka w kontekście rozu-
mienia mediów jako kanałów komunikacji. Bardziej odpowiednie 

6 W. Pisarek, dz. cyt., s. 82–84.
7 Z. Bajka, Historia mediów, Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków 

w Polsce, Kraków 2008.
8 J. van Dijk, Społeczne aspekty nowych mediów. Analiza społeczeństwa sieci, 

tł. J. Konieczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 13–16.
9 W. Pisarek, dz. cyt., s. 30.
10 Tamże.
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jest skupienie uwagi na technicznych mediach masowych. W tym 
zaś przypadku Pisarek proponuje określanie ich przez wyliczenie 
lub opis najważniejszych cech. W ramach pierwszego sposobu jako 
przykłady wymienia: dzienniki, czasopisma, radio, telewizję, kino, 
książki, płyty, kasety, plakaty, billboardy, ulotki. Natomiast w ramach 
charakterystyki bazującej na kluczowych cechach rozumie je jako 

„kanały komunikowania publicznego o zbiorowym, zwykle instytu-
cjonalnym nadawcy, zbiorowym przekazie (albo raczej zbiorowej, 
bo wielopłaszczyznowej zawartości), zwielokrotnianym środkami 
technicznymi, oraz o heterogenicznej, nieustrukturyzowanej zbio-
rowości anonimowych odbiorców”11. Traktując media jako kanały 
transmisji oraz przyjmując perspektywę komunikacji, w kontekście 
powyższych definicji media masowe można określić jako kanały, które 
nadawcy (jednostki) wykorzystują do (zazwyczaj) jednokierunkowej 
komunikacji z licznymi anonimowymi odbiorcami.

Klarowną klasyfikację mediów według kryterium układu komuni-
kacyjnego nadawca–odbiorca zakłóciło pojawienie się sieci kompute-
rowych, szczególnie internetu. Pisarek uwzględnił to, omawiając układ 
uczestników aktu komunikacji w obrębie poszczególnych mediów12. 
W tym miejscu warto przywołać dwie sytuacje: „Masowe gazety 
i czasopisma, rozsiewcze radio i telewizja” zostały scharakteryzowane 
jako układ „jeden/wielu wybranych do wszystkich”, natomiast „sieci 
komputerowe/internet” jako „jeden/wielu wybranych z wszystkimi”. 
Ważne, by zwrócić uwagę na dwa aspekty. Po pierwsze, w przypadku 
mediów masowych komunikacja ma wymiar „do”, a w przypadku 
internetu „z”, co zakłada kolejno jedno- bądź dwukierunkowość 
komunikacji. Po drugie zaś, sam Pisarek zwraca uwagę, że internet 
to o wiele więcej niż przypisany mu układ aktu komunikacyjnego, 
może bowiem świadczyć usługi we wszystkich układach uczestników 
procesów komunikowania. Odnośnie do przytoczonego przykładu 
prasy, radia i telewizji, internet może świadczyć usługi jako wyda-
nia online i portale gazet czy przekaźnik programów radiowych 
i telewizyjnych.

11 Tamże, s. 121.
12 Tamże, s. 145.
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Wraz z pojawieniem się internetu oraz rozwojem technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) i włączeniu ich w poczet 
mediów zaczęto używać określenia nowe media. W latach 80. XX wieku 
termin ten był rozumiany jako „środki komunikowania masowego 
o cechach zarówno tradycyjnych (pośredniość, jednoczesność lub 
krótki przedział czasowy między nadaniem a odbiorem, masowość 
i rozproszenie terytorialne publiczności, różnorodność zawartości, 
ogólna dostępność odbioru), jak i nowych (aktywność odbiorcy, 
interaktywność w tym także dialogowość kontaktu, usługowość)”13. 
Szpunar, charakteryzując nowe media, odnosi się kolejno do różnych 
ich cech: interaktywności, ergodyczności, cyfrowości, wirtualności, 
immersyjności, symulacyjności, hipertekstualności, intertekstualności, 
taktylności, asynchroniczności, acielesności czy anonimowości14. 
Van Dijk z kolei rozumie je jako „zintegrowane i interaktywne media 
przełomu XX i XXI wieku oparte na kodzie binarnym”15. Integracja 
odnosi się do łączenia funkcji telekomunikacji, wymiany danych 
i komunikacji masowej w ramach jednego medium (na zasadzie 
konwergencji)16. Interaktywność jest charakteryzowana przez nastę-
pujące wymiary: przestrzenny (możliwość nawiązania dwustronnej 
lub wielostronnej komunikacji), czasowy (synchroniczność ko-
munikacji), behawioralny (zamiana ról nadawcy z odbiorcą) oraz 
intertekstualny (rozumienie znaczeń i kontekstów działań innych 
użytkowników)17. Natomiast binarność oznacza przekształcenie każdej 
informacji w kod składający się z „0” i „1”18. Podsumowując różne 
definicje, Pisarek reprezentuje pogląd, że znaczenie terminu nowe 
media jest zmienne – w różnych okresach „nowość” może odnosić 
się do czego innego19. W kontekście komunikacji warto przywołać 

13 Tamże, s 147.
14 M. Szpunar, Nowe-stare medium. Internet między tworzeniem nowych modeli 

komunikacyjnych a reprodukowaniem schematów komunikowania masowego, 
Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2012, s. 61–82.

15 J. van Dijk, dz. cyt., s. 20.
16 Tamże, s. 16–18.
17 Tamże, s. 18–19.
18 Tamże, s. 19–20.
19 W. Pisarek, dz. cyt., s. 148.
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Szpunar, która stwierdza, że „nowe media całkowicie zmieniają 
dotychczas nam znany model komunikacji charakterystyczny dla 
mediów masowych. Ich użytkownik przestaje być biernym odbior-
cą pozbawionym możliwości reagowania na nadawany komunikat. 
Nie jest jednak tak, że ich pojawienie się eliminuje dotychczas nam 
znane stare media”20.

Najczęściej nowe media są definiowane poprzez przeciwstawianie 
im starych mediów. Według typologii proponowanej przez Gobana- 

-Klasa pojęcia nowych i starych mediów21 oznaczają odpowiednio 
media cyfrowe (internet) oraz analogowe (prasa, radio, telewizja). 
Karina Stasiuk-Krajewska jako cechę odróżniającą nowe od starych 
mediów przywołuje interaktywność. Jednocześnie podkreśla, że taka 
perspektywa „stwarza […] trudności teoretykom komunikowania 
masowego, którzy […] mają do wyboru dwie możliwości: albo 
zrezygnować z tradycyjnego definiowania mediów masowych […] 
albo uznać Internet za zjawisko od mediów masowych odrębne”22.

Obszerną dyskusję nad tym, czy internet można zaliczyć do me-
diów masowych, przeprowadza Szpunar23. Powołując się na innych 
badaczy, analizuje to zagadnienie z różnych perspektyw. W odnie-
sieniu do Marshalla McLuhana zwraca uwagę, że „[…] istotniejsze 
w komunikowaniu masowym nie jest to, jaki odsetek populacji 
użytkuje dane medium, a to, że potencjalnie jest ono dostępne dla 
wielu odbiorców”24. Cytując definicję Niklasa Luhmanna, zauważa: 

„internet nie może być zaliczony w poczet mediów masowych, gdyż 
zezwala na interakcję pomiędzy nadawcą a odbiorcą, a nawet więcej, 
umożliwia odbiorcy wchodzenie w rolę nadawcy, co niejednokrotnie 

20 M. Szpunar, Czym są nowe media – próba konceptualizacji, „Studia Medioznaw-
cze” 2008, nr 4 (35).

21 T. Goban-Klas, Postacie nowych mediów, Katedra Komunikowania i Mediów 
Społecznych UJ, http://users.uj.edu.pl/~usgoban/materialy_dydaktyczne.html 
(dostęp: 20.05.2015).

22 K. Stasiuk-Krajewska, O (nie)nowych konsekwencjach nowych mediów. Szkic 
teoretyczny [w:] Nowe media w systemie komunikowania. Polityka, red. M. Je-
zieński, Oblicza mediów, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 45.

23 M. Szpunar, Nowe-stare medium…, s. 49–57.
24 Tamże, s. 52.

http://users.uj.edu.pl/~usgoban/materialy_dydaktyczne.html
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bywa podkreślane jako konstytutywna cecha tzw. nowych medió-
w”25. Podziela zdanie Marka Graszewicza i Dominika Lewińskiego 
negujące klasyfikowanie internetu jako medium masowego, gdyż 

„nie czyni nikogo i niczego znanym”26, oraz stanowisko McQuaila 
(„Nadawcy masowemu przypisuje się profesjonalizację, po wtóre, 
zajmuje on uprzywilejowaną pozycję wobec odbiorcy, po trzecie, 
charakter relacji jest niesymetryczny, jednostronny”27). Badaczka 
dodaje również, że nadawca online „nie musi być profesjonalnym 
komunikatorem”28.

Publikację, z której pochodzą powyższe cytaty, opublikowano 
w 2012 roku. Dekadę później z częścią przywołanych argumentów 
można polemizować. Między innymi znacząco zwiększyła się dostęp-
ność internetu (szczególnie na obszarze Unii Europejskiej), nadawcy 
traktujący go jako medium masowe bardzo często przygotowują 
treści w sposób profesjonalny (angażując do tego profesjonalistów), 
można także znaleźć przykłady dowodzące, że może on uczynić 
z anonimowej osoby kogoś znanego. Niemniej najważniejszym wy-
różnikiem klasyfikującym (lub nie) internet jako medium masowe 
jest perspektywa komunikacji. Tradycyjne media masowe charaktery-
zują się komunikacją jednokierunkową, zaś sieć stwarza możliwości 
komunikacji dwustronnej. Stwarza, a więc nie obliguje do dialogu 
i interaktywności, lecz je umożliwia. Jeśli zatem w tym kontekście 
mieć na uwadze „regułę 1%”, czyli „1% internautów tworzy treści, 
[…] a 90% ogranicza swą «aktywność» do przeglądania”29, oraz 
głosy, że jest on użytkowany przede wszystkim „biernie i dominują 
w nim treści głównych dostawców”30, nadal bardzo trafne wydaje się 
określenie internetu przez Szpunar jako nowe-stare medium, „gdyż 
zawiera w sobie cechy zarówno nowych, jak i starych mediów. […] 
w wielu wymiarach reprodukuje modele komunikowania właściwe 

25 N. Luhmann [cyt. za:] M. Szpunar, Nowe-stare medium…, s. 54.
26 M. Graszewicz, D. Lewiński [cyt. za:] M. Szpunar, Nowe-stare medium…, s. 55.
27 D. McQuail [cyt. za:] M. Szpunar, Nowe-stare medium…, s. 54.
28 Tamże, s. 55.
29 Tamże, s. 91, 198.
30 Tamże, s. 161.
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starym mediom, jednakże w wielu aspektach nie pozwala na kate-
goryzowanie go jako medium masowego, generuje nowe schematy 
komunikacyjne, stając się tzw. nowym medium”31.

2.1.2. SYSTEMY MEDIALNE A GLOBALIZACJA
Traktując rozwój mediów jako continuum, Szpunar przywołuje koncep-
cję mediamorfozy Rogera Fidlera. Jej istotą jest postrzeganie mediów 
nie w oderwaniu, lecz jako „element większego systemu mediów, 
w którym poszczególne media wchodzą ze sobą w różnorodne relacje, 
przenikają się wzajemnie i wykazują wiele podobieństw”32. Patrząc 
na media w dyplomacji z tej perspektywy, można wyciągnąć wniosek, 
że systemy medialne i dyplomacja publiczna są od siebie zależne.

Pionierską w Polsce definicję systemu medialnego opublikowała 
Bogusława Dobek-Ostrowska. Określiła go jako „zbiór układów 
strukturalnych i finansowych, limitowanych przez specyficzne, prawne 
i instytucjonalne czynniki, które obejmują problem własności, dostępu 
do mediów, kontroli środków przekazu i politycznych ograniczeń”33. 
Według Zbigniewa Oniszczuka (w wąskim ujęciu) to „wszystkie media 
masowe (instytucje nadawcze) legalnie działające w danym państwie 
w oparciu o regulacje prawne, zasady organizacyjne i normy etyczne, 
określające ich miejsce i rolę wewnątrz systemu”34. Spośród zagra-
nicznych badaczy bardzo często cytuje się Daniela Hallina i Paolo 
Manciniego, którzy porównali systemy medialne części krajów Europy, 
Stanów Zjednoczonych i Kanady. Swoje badania ufundowali na czte-
rech kryteriach35: 1. rozwoju rynków medialnych, ze szczególnym 
naciskiem na rozwój prasy masowej; 2. paralelizmie politycznym, 

31 Tamże, s. 7.
32 Tamże, s. 25.
33 B. Dobek-Ostrowska, Przemiana systemu medialnego w Polsce [w:] Współczesne 

systemy komunikowania, red. B. Dobek-Ostrowska, Wrocław, 1997, s. 78–79.
34 Z. Oniszczuk, System medialny w ujęciu teoretycznym [w:] Mało znane systemy 

medialne, red. Z. Oniszczuk, M. Gierula, Sosnowiec 2007, s. 15.
35 D.C. Hallin, P. Mancini, Systemy medialne. Trzy modele mediów i polityki w ujęciu 

porównawczym, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007, 
s. 21.
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odzwierciedlającym stopień powiązań pomiędzy mediami i partiami 
politycznymi; 3. rozwoju profesjonalizmu dziennikarskiego; 4. stop-
niu i charakterze interwencji państwa w system medialny. Pisarek 
także wyróżnia kilka cech, pod względem których mogą się różnić 
systemy medialne. Obejmują one stopień rozwoju (liczba nadawców 
oraz odbiorników), strukturę własnościową (prywatną, publiczną, 
państwową), stopień wolności (istnienie bądź nie odgórnej kontroli 
mediów i cenzury), stopień centralności (istnienie lub nie centrum 
skupiającego większość mediów, np. stolica), pluralizm oraz udział 
poszczególnych mediów w czasie poświęcanym odbiorowi mediów 
w ogóle36.

Stanowiska przywołanych wyżej autorów dotyczą m.in. dwóch 
wątków. Po pierwsze, jak zauważa Pisarek, pomimo wielu współza-
leżności systemy medialne nadal najczęściej opisuje się w kategoriach 
państwowych37. Jonathan D. Aronson dodaje, że początkowo (do lat 
80.) narodowe systemy komunikacji znajdowały się w rękach rządów 
lub kontrolowanych przez rządy monopoli. W związku z tym z per-
spektywy dyplomacji publicznej „wymiana informacji w wymiarze 
międzynarodowym była ograniczona, nadawanie programów przez 
satelity – okazjonalne”38. Jak wynika z definicji i sposobów charak-
teryzowania systemów medialnych zawsze, choć w różnym stopniu, 
władze państw mają wpływ na to, jak wygląda system medialny 
w danym kraju – a więc również jak działa i jakie odgrywa role 
dyplomacja publiczna. Po drugie zaś, szczególnie istotne znaczenie 
ma to, ile czasu ludzie poświęcają na korzystanie z poszczególnych 
mediów oraz w jaki sposób je konsumują. Powyższe rozważania 
dotyczą jednakże głównie funkcjonowania mediów masowych.

Analogicznie jak w przypadku mediów, tak również odnośnie 
do systemów medialnych duże zmiany burzące pewien porządek 
wprowadził rozwój ICT. „Cyfryzacja […] zwielokrotniła liczbę 

36 W. Pisarek, dz. cyt., s. 150–151.
37 Tamże, s. 149.
38 J.D. Aronson, Przyczyny i konsekwencje rewolucji komunikacyjnej i internetowej 

[w:] Globalizacja polityki światowej. Wprowadzenie do stosunków międzynaro-
dowych, red. J. Baylis, S. Smith, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
wyd. I, Kraków 2008, s. 766.
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podmiotów nadających ponad granicami i zmieniła znaczenie gra-
nic w komunikowaniu międzynarodowym, a w końcu podważyła 
znaczenie granic narodowych systemów medialnych”39. Przy czym 
nadal w różnych rejonach świata można spotkać się z problemami 
braków w infrastrukturze, analfabetyzmem medialnym oraz ogra-
niczeniami związanymi z dostępem do internetu (lub konkretnych 
jego zasobów). Na zachwianie granic narodowych systemów me-
dialnych zwraca także uwagę Bogusław Nierenberg: „Współczesne 
systemy medialne wykraczają poza granice danego kraju, na co bez 
wątpienia mają wpływ zjawiska globalne, ale także nowe sposoby 
komunikowania, dla których granice państwowe są na ogół słabą 
przeszkodą w rozprzestrzenianiu informacji. Wprawdzie niektóre 
państwa totalitarne próbują nakładać cenzurę na Internet, ale jest 
to we współczesnym świecie dość iluzoryczny kaganiec. Wystarczy 
znać języki obce, by znaleźć informacje, które totalitarna władza 
próbuje ukryć przed własnymi obywatelami”40.

Przyczyn zmian w narodowych systemach medialnych można 
upatrywać w globalizacji, a więc i rozwoju komunikowania globalne-
go oraz pojawiających się głosach o globalnym systemie medialnym. 
Wymienione pojęcia funkcjonują względem siebie jak zespół naczyń 
połączonych i są od siebie uzależnione. Nie można mówić o globalizacji 
bez nawiązania do rozwoju technologii ani o zmianach w systemach 
medialnych, nie uwzględniając pojawienia się nowych mediów, a więc 
i komunikowania globalnego. Próbę opisu rzeczywistości „globalnej” 
warto rozpocząć od przynajmniej jednej definicji globalizacji. Została 
ona określona przez Anthonego McGrewa jako „historyczny proces, 
w którym dochodzi do fundamentalnego przesunięcia (przekształ-
cenia) przestrzennej skali społecznej organizacji życia ludzkiego, tak 
że powstają związki między odległymi społecznościami, a relacje siły 

39 B. Ociepka, Wpływ internetu na wykorzystanie mediów w polityce zagranicznej [w:] 
Rozwój internetu a zmiany w mediach, systemach medialnych oraz społecznych, 
red. A. Jaskiernia, K. Gajlewicz-Korab, Instytut Dziennikarstwa UW, Warszawa 
2016, s. 236.

40 B. Nierenberg, Zarządzanie mediami. Ujęcie systemowe, Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, s. 48.
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(władzy) uzyskują zasięg ponadregionalny i ponadkontynentalny”41. 
Z tej definicji wynika m.in., że globalizacja marginalizuje ważność 
przestrzeni i odległości (w sensie geograficznym), co jest często 
pierwszym i intuicyjnym skojarzeniem z nią związanym.

McGrew, charakteryzując globalizację, dodatkowo określił 
ją m.in. mianem niezrównoważonej (tzn. wymagającej doprecyzowania 
jej obszaru), wielowymiarowej (przebiegającej według innych wzorców 
w różnych sferach, np. inaczej w kulturze, a inaczej w gospodarce), 
a także asymetrycznej (różne państwa i rejony świata w rożnym stop-
niu są w nią uwikłane)42. Globalizację polityczną scharakteryzował, 
wymieniając cztery jej przejawy: przełamywanie granic przestrzennych 
(decyzje z jednego końca świata mogą mieć wpływ na to, co dzieje 
się na drugim), zagęszczenie związków (uwidaczniające się przez 
wzrost liczny organizacji globalnych, regionalnych itd.), przyśpie-
szenie (natychmiastowość przepływu informacji i włączenie do tego 
procesu mediów) oraz pogłębienie (zacieranie się granic pomię-
dzy sprawami lokalnymi i globalnymi)43. Pokrywa się to z dwoma 
głównymi konsekwencjami globalizacji dla państw, które wymienia 
Aronson, tj. naruszeniem sił między państwami a innymi aktorami, 
a także koniecznością szybszego podejmowania decyzji odnośnie 
do sytuacji kryzysowych44.

Mając na uwadze, jak wiele nierówności wiąże się z globalizacją, 
McGrew proponuje używanie terminu „globalizacja asymetryczna”45, 
doprecyzowując, że „[…] globalizacja odznacza się […] głęboką 
asymetrią zarówno pod względem intensywności (różna skala i zróż-
nicowane nasilenie procesów globalizacyjnych w różnych sferach 
życia), jak i w wymiarze geograficznym (nierówny udział poszcze-
gólnych obszarów geograficznych w procesach globalizacyjnych)”46. 

41 A. McGrew, Globalizacja i polityka globalna [w:] Globalizacja polityki świato-
wej. Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych, red. J. Baylis, S. Smith, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, wyd. I, Kraków 2008, s. 23, 24.

42 Tamże, s. 27–28.
43 Tamże, s. 22.
44 J.D. Aronson, dz. cyt., s. 766.
45 A. McGrew, dz. cyt., s. 28.
46 Tamże, s. 41.
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Potwierdzenie przyjęcia takiej perspektywy można także znaleźć 
u Pisarka, który zwraca uwagę na to, że „globalizacja, globalizm 
to co innego niż uniwersalizm, a globalna komunikacja to co innego 
niż uniwersalna komunikacja. Chociaż dystrybucja wiadomości stała 
się globalna, dystrybutorów jest niewielu”47.

Rozwój technologii, a szczególnie szybsze, tańsze i bardziej do-
stępne środki komunikacji elektronicznej są „motorem postępującej 
globalizacji”48. Proces ten, to przyspieszenie i upowszechnienie, dzieje 
się na dwóch płaszczyznach, tj. „jako (1) globalizacja komuniko-
wania personalnego (raczej w charakterze obietnicy) i (2) w formie 
postępującej centralizacji komunikowania masowego”49. W obydwu 
przypadkach kluczowe są zmiany związane z komunikowaniem, 
które nabrało charakteru globalnego.

Pojęcie komunikowania globalnego analizowała m.in. Ociepka, dla 
której jest to „dostępność infrastruktury, powszechność korzystania 
ze środków komunikowania, bez względu na miejsce pobytu, oraz 
dekodowalność, bez względu na kontekst kulturowy”50. Postrzega 
ona je jako „wielopoziomowy proces wyrównywania szans dostępu 
do informacji o potencjalnie globalnym zasięgu. Bariery dla osiągania 
tego zasięgu nadal tkwią w kulturze, począwszy od języka komunika-
cji, a skończywszy na uwarunkowaniach dekodowania przekazu”51. 
Aronson wskazał na trzy tendencje zmieniające globalną komunikację, 
a co za tym idzie także stosunki międzynarodowe i politykę światową. 
Wśród nich wymienił: wzrost przepływu danych, wzrost znaczenia 
internetu i sieci oraz rozwój sieci bezprzewodowych52. Wymienione 
obszary sformułował na podstawie badań porównawczych z 1990 
i 2001 roku, natomiast dwie dekady później należy zwrócić uwagę, 
że stanowią one standardy komunikacyjne znacznej części świata.

47 W. Pisarek, dz. cyt., s. 290.
48 J.D. Aronson, dz. cyt., s. 766.
49 W. Pisarek, dz. cyt., s. 290.
50 B. Ociepka, Komunikowanie globalne – rewizja pojęcia, „Studia Medioznawcze” 

2016, nr 4 (67), s. 12.
51 Tamże, s. 21.
52 J.D. Aronson, dz. cyt., s. 770–771.
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W komunikacji globalnej państwa (ich rządy) są węzłami ogól-
noświatowej sieci przepływów informacji, która za pośrednictwem 
internetu oplata cały glob. Co ważne, w zestawieniu z komunikowaniem 
międzynarodowym, należy podkreślić, że „rządy nie mają pełniej kon-
troli nad przekazami i ich przepływem. […] granice administracyjne 
państw mają mniejsze znaczenie niż w klasycznym komunikowaniu 
międzynarodowym, którego główną cechą jest przepływ przekazów 
między społecznościami państw”53. Alicja Jaskiernia również repre-
zentuje pogląd, że państwa w kontekście komunikowania globalnego 
pełnią jedynie funkcję węzłów sieci. Nie są jak wcześniej (w ramach 
krajowych systemów medialnych) – głównymi regulatorami komu-
nikowania z wykorzystaniem mediów54. W tym kontekście autorka 
przywołuje koncepcję globalnego zarządzania internetem (przyjętą 
na Światowym Szczycie ds. Społeczeństwa Informacyjnego w Tunisie 
w 2005 roku), która zakłada, że odpowiedzialne są za to wspólnie 
rządy, sektor prywatny i społeczeństwo obywatelskie55. Jest to model 
wielopłaszczyznowego i wielopodmiotowego zarządzania siecią. Takie 
podejście do organizacji i kontroli internetu nakierunkowuje także 
na myślenie o globalnym systemie medialnym. Pojęcie to funkcjonuje 
już od dawna w związku z pojawieniem się telegrafu, komunikacji 
bezprzewodowej i globalnej dystrybucji wiadomości (przez agencje 
prasowe)56. Jednakże z tej perspektywy internet oraz komunikacja 
elektroniczna są jedynie elementami włączonymi w system mediów 
globalnych57.

53 B. Ociepka, Miękka siła i dyplomacja…, s. 171.
54 A. Jaskiernia, Globalna debata na temat modelu zarządzania internetem [w:] 

Rozwój internetu a zmiany w mediach, systemach medialnych oraz społecznych, 
red. A. Jaskiernia, K. Gajlewicz-Korab, Media początku XXI w., t. 28, Instytut 
Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016, s. 45.

55 Tamże, s. 47.
56 C.J. Hamelink, Global communication, Sage 2014.
57 E. Herrmann, R.W. McChesney, Global Media: The New Missionaries of Global 

Capitalism, Continuum, London–New York 2004, p. 1.
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2.1.3. INTERNET: MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
U podstaw pojawienia się nowych mediów czy rozwoju globalizacji 
bezpośrednio lub pośrednio leży internet. Kurbalija zwraca uwagę 
na to, że z perspektywy historii każda epoka ma swoją technologię, 
która warunkuje jej sukces ekonomiczny, gospodarczy, społeczny 
czy polityczny. Technologią definiującą nasze czasy jest technologia 
cyfrowa, a konkretnie wspomniany internet58.

W kontekście tej publikacji warto spojrzeć na niego przede wszyst-
kim w kategoriach medium i kanału transmisji. Pisarek przytacza 
pogląd59, że internet „uważany jest nie bez racji za «hipermedium», 
które zawiera w sobie inne media”, a Szpunar60 określa go mianem 
metamedium, gdyż „stanowi platformę dla innych mediów”. Badacze 
są zatem zgodni – internet to medium, choć szczególne, bo umożliwia 
funkcjonowanie i pojawianie się następnych mediów.

W wielu publikacjach traktujących o zagadnieniu mediów i ko-
munikacji cytuje się słynne zdanie McLuhana „the medium is the 
message” („środek przekazu jest przekazem”). Przywołał je również 
Pisarek jako podsumowanie wywodu dotyczącego struktury mediów. 
Zwrócił on uwagę, że „z obserwacji zastosowań różnych mediów 
można wyciągnąć wniosek, że układają się one w strukturę kolejnych 
stopni i zależności w tym sensie, że użycie medium niższego stopnia 
stanowi warunek użycia mediów stopnia wyższego”61. Ilustrował 
to m.in. przykładem oglądania programu informacyjnego w telewizji. 
Idąc tym tropem, można w analogiczny sposób podejść do publiko-
wania w ramach mediów społecznościowych. Jeśli korzystam z in-
ternetu służącego jako medium, przeglądam media społecznościowe. 
Te z kolei są medium dla opublikowanych tam treści w formie postów 
(od tekstowych po audiowizualne). Poszczególne zaś posty są me-
dium dla przekazywanych przez nie sądów, emocji, informacji itp.

58 J. Kurbalija, The Impact of the Internet on Diplomacy [w:] Diplomacy in a Glo-
balizing World. Theories and Practices, red. P. Kerr, G. Wiseman, wyd. 2, Oxford 
University Press, New York 2018, p. 152.

59 W. Pisarek, Wstęp do nauki o komunikowaniu, s. 83.
60 M. Szpunar, Nowe-stare medium, s. 11.
61 W. Pisarek, dz. cyt., s. 148.
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Kompleksową, a jednocześnie dość prostą koncepcją definiującą 
media społecznościowe jest tzw. trójkąt mediów społecznościowych. 
Zgodnie z nim trzema elementami definiującymi social media są: za-
wartość, społeczności (często określane jako sieciowe) oraz web 2.062. 
Zawartość (content) to treści tworzone, udostępniane, modyfikowane 
czy komentowane przez użytkowników mediów społecznościowych. 
Mogą mieć formę tekstu, zdjęć, filmów itp. Tworzenie i upublicznianie 
ich w sieci staje się interesujące dla użytkowników w sytuacji, kiedy 
inni zachowują się podobnie. To wskazuje na wymiar społeczny 
mediów społecznościowych, który polega na umożliwieniu komuni-
kacji czy to bezpośredniej, czy za pośrednictwem treści medialnych. 
Wiąże się z tym jeszcze pojęcie społeczności sieciowych, które określa 

„wirtualne wspólnoty zgromadzone wokół określonych przedmiotów”, 
ludzi, których łączą „podobne zainteresowania, poglądy, przynależ-
ność do poszczególnych grup, ze względu na miejsce zamieszkania 
czy rodzaj wykonywanej pracy”63. Trzecim elementem tworzącym 
trójkąt mediów społecznościowych jest web 2.0. Według autorów tej 
teorii pojęcie to odnosi się do aplikacji i technologii, które umożli-
wiają ludziom aktywność w internecie, a zatem podkreśla aspekt 
technologiczny64. Innymi słowy, koncepcja ta wskazuje na zawartość, 
ludzi oraz technologię jako kluczowe elementy definiujące media 
społecznościowe.

Opisując trójkąt mediów społecznościowych, autorzy użyli poję-
cia web 2.0 w bardzo uproszczonym znaczeniu. Typowo odnosi się 
ono do technologii związanych z tym terminem, czyli np. blogów, 
podcastów, RSS, które sprawiają, że przestrzeń internetu staje się 
bardziej społeczna – każdy ma wpływ na kształtowanie przestrzeni 
informacyjnej. Według Paula Andersona szersza charakterystyka 
tego pojęcia jest dużo bardziej skomplikowana, bo pociąga za sobą 
konieczność nawiązania do ekonomii, rozwoju technologii oraz nowych 

62 T. Ahlqvist, A. Bäck, M. Halonen, S. Heinonen, Social Media Roadmaps. Exploring 
the futures triggered by social media [w:] VTT RESEARCH NOTES 2454, VTT, 
2008, p. 13.

63 M. Popiołek, Serwisy społecznościowe w przestrzeni internetowej…, s. 63.
64 T. Ahlqvist, A. Bäck, M. Halonen, S. Heinonen, Social Media Roadmaps…, p. 13.
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idei społeczeństwa sieciowego65. Autor ten wymienia m.in. kluczowe 
aplikacje i serwisy Web 2.0: blogi, portale o charakterze Wikipedii 
(wikis), tagowanie i tworzenie zbiorów preferowanych treści, udo-
stępnianie multimediów, podcasty i audio blogi, syndykacja i RSS, 
nowsze usługi web 2.066, wychodzi bowiem z założenia, że konkretne 
przykłady lepiej pozwalają zrozumieć ideę web 2.0.

Istotną cechą web 2.0, w przeciwieństwie do Web 1.0, jest trakto-
wanie internautów w kategoriach twórców treści, nie zaś jedynie jako 
ich odbiorców. Anderson, bazując na koncepcjach opracowanych 
przez Tima O’Reilly’ego, wymienił sześć idei wyjaśniających wpływ 
i znaczenie Web 2.0. Wśród nich znalazły się następujące kwestie: treści 
samodzielnie tworzone przez użytkowników (Individual production 
and User Generated Content), wykorzystanie siły zbiorowości (Harness 
the power of the crowd), ogromne ilości danych (Data on an epic scale), 
struktura uczestnictwa (Architecture of Participation), efekty sieciowe 
(Network Effects), otwartość (Openness)67. Web 2.0 odnosi się także 
do sytuacji, w której zarówno zawartość, jak i aplikacje (oprogra-
mowanie) nie są tworzone jedynie przez jednostki, lecz w sposób 
ciągły modyfikowane i ulepszane przez wszystkich użytkowników. 
Pojęcie to nie oznacza żadnej konkretnej „aktualizacji” internetu, lecz 
w sposób szczególny bazuje na kilku jego elementach (Adobe Flash, 
RSS, AJAX)68, stanowiąc ideologiczne i technologiczne fundamenty 
mediów społecznościowych.

Pochodną idei web 2.0 jest tworzenie zawartości. W przypadku 
mediów społecznościowych zazwyczaj pojęcie to odnosi się do treści 
tworzonych przez użytkowników (User Generated Content) i jest to drugi 
obok Web 2.0 najważniejszy element definiujący social media. Termin 
ten dotyczy wszystkich rodzajów (form) przekazów przygotowanych 
i upublicznionych za pośrednictwem mediów społecznościowych69. 

65 P. Anderson, What is Web 2.0? Ideas, technologies and implications for education 
[w:] JISC Technology and Standards Watch, 2007, p. 5.

66 Tamże, p. 7–12.
67 Tamże, p. 14–26.
68 A.M. Kaplan, A. Haenlein, Users of the World Unite! The Challenges and Op-

portunieties of Social Media, „Business Horizons” 2010, t. 53, nr 1, p. 60–61.
69 Tamże, p. 61.
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OECD opracowała trzy wyznaczniki warunkujące określanie treści 
tym mianem70. Po pierwsze, muszą być powszechnie dostępne w in-
ternecie, po drugie – zawierać elementy autorskości, a po trzecie – być 
stworzone poza obowiązkiem pracy71.

Treści wytworzone przez użytkowników zostały podzielone przez 
OECD na pięć kategorii: tekst, zdjęcia i obrazy, muzyka i dźwięk, 
film i wideo oraz treści dotyczące produktów i innych obszarów 
zainteresowań (rekomendacje)72. Zaletą tego rozróżnienia jest wy-
dzielenie osobnej kategorii „rekomendacje”. W dokumencie odnosi 
się ona do decyzji zakupowych i opinii o produktach. Natomiast 
z perspektywy dyplomacji publicznej za rekomendacje można uznać 
wszelkie udostępnienia bądź zamieszczane linki. Nie zachęcają one 
do zakupu, lecz zwracają uwagę, co jest istotne, ważne, polecane 
w ramach polityki prowadzenia danego profilu.

Bazując na pojęciach web 2.0 oraz user generated content, Kaplan 
i Haenlein opracowali definicję mediów społecznościowych powszech-
nie uważaną za podstawową. Jest to „grupa aplikacji internetowych, 
bazujących na ideologicznych i technologicznych podstawach Web 
2.0, które umożliwiają tworzenie i wymianę treści generowanych przez 
użytkowników”73. Z kolei Rich Maggiani wymienił „pięć C” mediów 
społecznościowych, które odnoszą się do wspólnych reguł nimi 
rządzących. Wśród nich znalazły się (1) nastawienie na rozmowę 
(conversation) – podkreślenie, że standardem jest komunikacja 
dwukierunkowa, (2) wkład i reakcja (contribution) – zachęcenie 
do interakcji/ reakcji na komunikaty, (3) współpraca (collaboration) 

– wspólne działanie i wymiana informacji, (4) dostęp (connection) – 
łatwość dostępu do informacji, (5) tworzenie społeczności (community) 

– ułatwione za pośrednictwem mediów społecznościowych74. Łącząc 

70 W publikacjach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), 
określane są jako User Created Content.

71 Participative web and user-created content: Web 2.0, wikis, and social networkig, 
OECD, 2007, p. 9.

72 Tamże, p. 31–36.
73 A.M. Kaplan, A. Haenlein, dz. cyt., s. 61.
74 R. Maggiani, Social Media and Its Effect on Communication, Position paper, 

Solari Communication, 2019.
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opisane dwa podejścia można zauważyć, że w przypadku mediów 
społecznościowych dopełnienie wykorzystania web 2.0 i wspólnego 
tworzenia treści stanowi budowanie relacji i komunikacja.

Kaplan i Haenlein zaproponowali także podział mediów społecz-
nościowych biorąc pod uwagę stopień społecznej obecności/bogactwa 
medialnego oraz autoprezentacji/samoujawnienia (tabela 2.1). Na tej 
podstawie wyróżnili sześć grup mediów społecznościowych: blogi, 
serwisy społecznościowe, wirtualne światy społecznościowe, projekty 
oparte na współpracy, społeczności kontentowe oraz wirtualne światy 
gier. Jest to jedna z wielu klasyfikacji, lecz pozwalająca precyzyjnie 
wskazać rodzaj badanych mediów społecznościowych.

Tabela 2.1. Klasyfikacja mediów społecznościowych ze względu na stopień społecznej 
obecności/bogactwa medialnego i poziom autoprezentacji/samoujawnienia

Poziom społecznej obecności i bogactwa medialnego

NISKI ŚREDNI WYSOKI

Po
zi

om
 

au
to

pr
ez

en
ta

cji
 

i s
am

ou
ja

w
ni

en
ia

WYSOKI blogi serwisy 
społecznościowe 
(np. Facebook)

wirtualne światy 
społecznościowe 
(np. Second Life)

NISKI projekty oparte 
na współpracy 
(np. Wikipedia)

społeczności 
kontentowe 
(np. YouTube)

wirtualne światy 
gier (np. World 
of Warcraft)

Źródło: A.M. Kaplan, M. Haenlein, dz. cyt., p. 62, tł. M. Popiołek, 
Serwisy społecznościowe…, s. 64

Serwisy społecznościowe i społeczności kontentowe charakteryzuje 
taki sam (średni) poziom społecznej obecności/bogactwa medialnego. 
Różnią się natomiast poziomem autoprezentacji/samoujawnienia, przy 
czym rozróżnienie to dotyczy możliwości, jakie dają, nie zaś stałych 
atrybutów (innymi słowy – serwisów społecznościowych można uży-
wać również jak społeczności kontentowych). Rozróżnienie mediów 
społecznościowych jest istotne, gdyż w wielu badaniach i statystykach 
nie ma o tym wzmianki (lub też social media traktowane są bardzo 
szeroko – łącznie z komunikatorami internetowymi). Powoduje 
to, że trudno określić, które dokładnie media społecznościowe były 
badane lub wyniki są za mało specyficzne (dotyczą zbyt dużej liczby 
różnych aplikacji), co utrudnia ich interpretację i porównania.



92 Rozdział 2. Dyplomacja w środowisku mediów i ICT

Komunikacja przy pomocy mediów społecznościowych wymaga 
jeszcze doprecyzowania jej odbiorców. Jak można przeczytać, „w nauce 
o komunikowaniu jest to każda osoba, która dostarczoną jej twarzą 
w twarz lub za pośrednictwem urządzenia technicznego wypowiedź 
rozszyfruje do tego stopnia, że jej sens – przynajmniej w ogólnych 
zarysach – staje się dla tej osoby zrozumiały. Ogół odbiorców jednego 
kanału tworzy jego publiczność. Ogół odbiorców jednej wypowiedzi 
lub jednej publikacji stanowi jej audytorium”75. Odnosząc słowa 
Pisarka do dyplomacji publicznej, należy zwrócić uwagę na kilka 
aspektów. Osoba, która nie posługuje się danym językiem (i nie 
skorzysta z automatycznego tłumaczenia) bądź brak jej wiedzy, 
by zrozumieć sens przekazu konkretnego posta zamieszczonego 
w mediach społecznościowych, nie może być uznana za jego odbiorcę, 
nawet jeśli go wyświetli. Za publiczność social mediów należy uznać 
wszystkich internautów śledzących (lubiących/subskrybujących itp.) 
dany profil. Zaś audytorium to wszyscy, którzy wyświetlili dany post. 
Adaptacja terminów medioznawczych do środowiska mediów spo-
łecznościowych bywa wyzwaniem, ale jest często nieodzowna. Jak 
pisze Szpunar: „Pod wpływem intensywnego ucyfrowienia naszego 
życia, medioznawcy stoją przed koniecznością redefinicji terminów 
mocno zakorzenionych w medioznawczym dyskursie”76. W przy-
padku mediów społecznościowych najtrafniejsze wydaje się jednak 
używanie pojęcia „użytkownicy”, określającego osoby w różnym 
stopniu i wymiarze z nich korzystające. Jest to termin szerszy niż 
audytorium, publiczność, a nawet odbiorcy, gdyż w tym ostatnim 
przypadku określenie stopnia zrozumienia przekazu jest trudne 
do zbadania.

75 W. Pisarek, dz. cyt., s. 26
76 M. Szpunar, Nowe media – nowe metody badawcze? [w:] Metody badań medio-

znawczych i ich zastosowanie, pod red. A. Szymańskiej, M. Lisowskiej-Magdziarz, 
A. Hess, IDMiKS UJ, Kraków 2018, s. 331.
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2.1.4. DYPLOMACJA PUBLICZNA, 
MEDIALNA I MEDIÓW

Obok dyplomacji publicznej warto zdefiniować jeszcze pojęcia dy-
plomacji medialnej oraz dyplomacji pośredników medialnych, gdyż 
w każdym z tych trzech przypadków media są włączone w proces 
dyplomacji w innym charakterze.

W (tradycyjnej) dyplomacji publicznej media są narzędziem 
komunikacji, analogicznie jak w dyplomacji medialnej, którą należy 
rozumieć jako „zastosowanie środków masowego przekazu przez 
polityków i władze do komunikacji z podmiotami państwowymi 
i niepaństwowymi, mające na celu wzbudzanie zaufania oraz postępy 
w negocjacjach, a także mobilizację wsparcia publicznego na rzecz 
porozumienia”77. Przykładami działań o charakterze dyplomacji 
medialnej są np. konferencje prasowe, wizyty głów państw, wyda-
rzenia medialne. Natomiast w dyplomacji pośredników medialnych 
(dyplomacji mediów), media są „niezależnym podmiotem, mającym 
własne cele i plany”78, czyli aktorem polityki zagranicznej. Co więcej, 
pojęcie to odnosi się zarówno do wielkich korporacji medialnych79, 
jak i konkretnych dziennikarzy80. Uwypukla ono tzw. „podwójną 
rolę środków masowego przekazu w dyplomacji publicznej”, zarówno 
jako pośredników, jak i podmioty81.

Porównanie wspomnianych trzech pojęć pod względem klu-
czowych cech zamieścił w jednej ze swoich publikacji Gilboa (zob. 
tabela 2.2). Nie odnosi się ona bezpośrednio do omówionego wyżej 
aspektu podmiotowości mediów, lecz charakteryzuje poszczególne 
typy dyplomacji w taki sposób, by można łatwo wskazać na podsta-
wowe elementy procesu komunikacji. Przyjmując taką perspektywę, 
pojęcie dyplomacji publicznej odnosi się do wykorzystywania mediów 

77 Gilboa E., Diplomacy in the media age: Three models of uses and effects, „Diplo-
macy & Statectraft” 2001, vol. 12, nr 2, p. 1–28

78 Tamże, s. 53.
79 B. Ociepka, Miękka siła i dyplomacja…, s. 174.
80 Zob. np. A. Szymańska, Europa dziennikarzy. Dyplomacja mediów i (post)

narodowa Europa w świetle wypowiedzi niemieckich dziennikarzy prasowych, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017.

81 B. Ociepka, Dyplomacja publiczna jako forma komunikowania…, s. 26.
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oraz innych kanałów przez aktorów państwowych (oraz niepaństwo-
wych) do wpływania na opinię publiczną społeczności zagranicznej. 
Dyplomacja medialna zakłada użycie mediów do komunikacji z innymi 
aktorami w celu rozwiązania konfliktu. Natomiast dyplomacja me-
diów to forma dyplomacji, w której dziennikarze czasowo pełnią rolę 
dyplomatów – mediatorów w międzynarodowych negocjacjach82.

Tabela 2.2. Dyplomacja publiczna, medialna i mediów: porównanie

DYPLOMACJA PUBLICZNA DYPLOMACJA MEDIALNA DYPLOMACJA MEDIÓW

Kontekst konfrontacja rozwiązanie konfliktu negocjacje

Inicjator władze władze dziennikarze

Ramy czasowe długoterminowe krótkoterminowe natychmiastowe

Cele ogólne szczegółowe bardzo szczegółowe

Metody promocja korzystnego 
wizerunku

apel o rozwiązanie 
konfliktu

mediacje

Strony (sides) jednostronność (one 
sided)

wspólność (joint) wielostronność (all 
sides)

Grupa docelowa społeczności 
zagraniczne

obywatele/
społeczności 
zagraniczne

władze/opinia 
publiczna

Medium różne kanały media masowe media masowe

Źródło: E. Gilboa, Diplomacy in the media age: Three 
models of uses and effects, p. 23, tł. własne

W przypadku dyplomacji publicznej media masowe należą zaled-
wie do jednego z kanałów wykorzystywanych w komunikacji (obok 
np. wymian naukowych, uczestnictwa w festiwalach i wystawach, nauki 
języka). Prasa, radio, telewizja, internet są skierowane do szerokiej 
publiczności, natomiast celem innych kanałów (np. kulturalnych) 
jest dotarcie do konkretnych grup, by dopiero za ich pośrednictwem 
kształtować opinię publiczną. Komunikaty przekazywane poprzez 
media masowe dotyczą zazwyczaj spraw bieżących, zaś poprzez 
pozostałe – długodystansowego postrzegania kraju83.

82 E. Gilboa, dz. cyt., p. 4.
83 Tamże.
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Warto jeszcze zwrócić uwagę na rozróżnienie pojęć dyplomacji 
publicznej (wykorzystującej media masowe) oraz dyplomacji me-
dialnej. W pierwszym przypadku „strony konfrontują się ze sobą 
i głównie stosują propagandę”, natomiast w drugim „strony są gotowe 
na rozwiązanie konfliktu i negocjacje oraz zawarcie porozumienia”84. 
W obydwu ujęciach władze za pośrednictwem mediów masowych 
starają się dotrzeć do społeczności zagranicznych, przy czym w dy-
plomacji publicznej chodzi o długoterminowe budowanie wizerunku 
kraju, zaś w dyplomacji medialnej o rozwiązanie konkretnego kon-
fliktu (np. w formie nawoływania w mediach do zaniechania jakichś 
działań przez władze innego kraju).

Powyższe rozważania, prócz porównania znaczeń terminów, 
odpowiadają na ważne pytanie o to, czy media w dyplomacji należy 
traktować jedynie jako narzędzie, czy niezależnego aktora. Gilboa 
odpowiada, że w przypadku dyplomacji publicznej oraz medialnej 
są one jedynie narzędziem, lecz w kontekście dyplomacji mediów – 
pełnią funkcję autonomicznego aktora procesu dyplomacji. Badacz 
jednakże stoi przede wszystkim na stanowisku, że media głównie 
wpłynęły na funkcjonowanie dyplomacji poprzez dostarczenie ak-
torom nowych narzędzi, a w dużo mniejszym stopniu stając się 
samymi aktorami85.

Zarówno dyplomacja publiczna, medialna i mediów uprawiane 
za pośrednictwem nowych mediów mieszczą się w pojęciu dyplomacji 
cyfrowej (e-dyplomacji). W przypadku mediów społecznościowych 
przez dyplomację publiczną rozumie się ogół treści zamieszczanych 
na profilach władz, dyplomację medialną – publiczne komunikaty 
władz dotyczące rozwiązania konkretnej sprawy, a dyplomację me-
diów – przekazy publikowane na profilach dziennikarzy lub redakcji 
o charakterze „głosu w sprawie”. W każdym przypadku chodzi o treści 
skierowane do odbiorców zagranicznych.

84 Tamże, s. 10.
85 Tamże, s. 23–24.
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2.2. WPŁYW TECHNOLOGII NA DYPLOMACJĘ

Media przyspieszyły komunikację dyplomatyczną86. Kolejno rozwój 
dróg, wynalezienie parowców, pociągów i samolotów, umożliwiły 
szybsze przemieszczanie się posłańców z wiadomościami. Natomiast 
swoistą rewolucją było wynalezienie telegrafu i słynne słowa ministra 
spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Lorda Palmerstona „Mój Boże, 
to jest koniec dyplomacji”. Niemniej jednak w porównaniu do roz-
woju środków transportu nowe technologie nie tylko przyspieszyły 
dyplomację, lecz także w wielu miejscach ją zrewolucjonizowały.

2.2.1. WŁADZE 
A NOWE TECHNOLOGIE W DYPLOMACJI

Środki komunikacji cyfrowej stwarzają nowe możliwości i wyzwania 
dla rządów i innych aktorów dyplomacji publicznej. Umożliwiają do-
tarcie do szerokiej publiczności bez pośrednictwa mediów masowych, 
pozwalają na dokładniejszą segmentację odbiorców i precyzyjniejsze 
kierowanie przekazów do tychże grup, a także wykorzystywanie big 
data do zwiększenia efektywności prowadzonej polityki. Natomiast 
aktywne i efektywne korzystanie z mediów społecznościowych cha-
rakteryzuje obecnie wiele różnych podmiotów, a największym zagro-
żeniem dla rządzących jest utrata kontroli – zarówno nad kreowaniem 
swojego wizerunku, jak i reputacją. W związku z tym wyzwaniem 
w dyplomacji publicznej staje się opracowywanie narracji zdarzeń 

– czyli prezentowania ich w komunikatywny sposób87. Jednakże 
inaczej niż w przypadku mediów masowych, gdzie narracje były 
ustalane niejako hierarchicznie, dzieje się w odniesieniu do nowych 
mediów (m.in. mediów społecznościowych) – to użytkownicy mają 
możliwość wyboru, „mogą śledzić rywalizujące ministerstwa spraw 
zagranicznych, z których każde oferuje własną narrację, podczas gdy 

86 C. Jönsson, M. Hall, Communication: An Essentioal Aspect of Diplomacy, p. 206–207.
87 B. Hocking, J. Melissen, Diplomacy in the Digital Age, p.32.
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lokalne ambasady mogą konkurować z rządami państwa przyjmują-
cego, dostosowując komunikaty do określonych grup, kwestionując 
ramy wydarzeń podanych przez rząd państwa przyjmującego”88.

Technologią mającą kluczowy wpływ na dyplomację rozumianą 
w kategoriach komunikacji są wspominane już ICT (Information and 
Communication Technologies). W wymiarze praktycznym umożliwiły 
one bezpośrednią komunikację (np. e-mailową), stały się zarówno 
źródłem informacji (np. GPS), jak i narzędziem ich rozpowszech-
niania (np. strony internetowe, media społecznościowe), stworzyły 
możliwość wirtualnej współpracy (np. poprzez wideokonferencje) 
i natychmiastowych reakcji (np. przy pomocy smartfonów z dostę-
pem do mobilnego internetu)89. Dyplomacja z ich wykorzystaniem 
stała się bardziej transparentna, znacząco zagęścił się i zintensyfi-
kował przepływ informacji – zmieniła się natura „dyplomatycznej 
czasoprzestrzeni”90. Narzędzia komunikacji w czasie rzeczywistym 
czy media społecznościowe, a właściwie – zrozumienie zmian, jakie 
za sobą niosą, a także reagowanie na nie w sposób spełniający ocze-
kiwania opinii publicznej i polityków istotnie kształtują dyplomację91.

Relacje pomiędzy władzami a nowymi technologiami w kontekście 
dyplomacji można rozpatrywać w wielu różnych kategoriach, stąd 
ograniczenie do trzech najczęściej podejmowanych w literaturze. 
Po pierwsze, scharakteryzowano wyzwania i dylematy władz doty-
czące tego, jak wykorzystywać lub jak włączyć do działalności dyplo-
matycznej nowe technologie komunikacyjne i medialne, po drugie, 
zidentyfikowano kilka ważnych ryzyk i zagrożeń, jakie to za sobą 
niesie, po trzecie zaś, starano się określić, w jaki sposób władze mogą 
mieć wpływ na nowe media (i technologie).

88 Tamże, s.33.
89 B. Surmacz, Wpływ nowych technologii na funkcje współczesnej dyplomacji 

[w:] Dyplomacja cyfrowa jako instrument polityki zagranicznej XXI wieku, red. 
M. Kosienkowski, B. Piskorska, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, s. 22.

90 Tamże, s. 24–25.
91 B. Hocking, J. Melissen, S. Riordan, P. Sharp, Futures for diplomacy. Integrative 

Diplomacy in the 21th Century, Report Nr 1, Netherlands Institute of Interna-
tional Relations „Clingendael”, 2012, p. 34.
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W wielu publikacjach autorzy wymieniają szereg zalet i możliwości, 
które stwarzają nowe media. „[C]echy internetu istotne dla polityków 
to multimedialność; niski koszt dotarcia do wyborcy; wypracowane 
metody promocji; dużo miejsca na aktualne i archiwalne materiały; 
masowość medium; łatwość zakładania stron internetowych; grupy 
dyskusyjne; poczta elektroniczna”92. Są opisywane także sposoby, 
w jakie rewolucja informacyjna zmieniła rolę rządowych decyden-
tów politycznych (mają oni dostęp do zbyt dużej liczby informacji; 
mogą podejmować decyzje w sposób scentralizowany bądź zde-
centralizowany; utracili monopol na dostęp do informacji, w tym 
newralgicznych; podejmowane decyzje są bardziej transparentne 
i dotyczą problemów globalnych93). Warto jednak spojrzeć na nie jako 
na wyzwania i dylematy, nie zaś tylko przez pryzmat wad czy zalet.

W nawiązaniu do rewolucji informacyjnej Aronson zwraca bo-
wiem uwagę m.in. na to, że lepszy dostęp do informacji, nie oznacza 
automatycznie „wyższej jakości decyzji politycznych”94, gdyż „więcej 
informacji może być błogosławieństwem, jeśli liderzy i biurokraci 
potrafią nad nimi zapanować, przeanalizować je i dokonać syntezy 
danych. Stanowi jednak przekleństwo, jeśli nadmiar informacji prze-
ciąża proces podejmowania decyzji i dehumanizuje go ze szkodą dla 
kreatywności i elastyczności”95. Istotnym dylematem dyplomatów jest 
więc wybranie „skutecznego modelu gromadzenia i przetwarzania 
informacji oraz dystrybuowania materiałów”96. Co więcej, rozwój 
technologii wpływa na możliwość zcentralizowania podejmowania 
decyzji, ale jednocześnie często złotym środkiem nie jest podejmo-
wanie decyzji przez garstkę ludzi97. Nowe media są również szeroko 

92 A. Seklecka, Polityk w internecie – między wpływem politycznym a manipulacją 
opinią publiczną [w:] Nowe media w systemie komunikowania. Polityka, red. 
M. Jezieński, Oblicza mediów, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, 
s. 89.

93 J.D. Aronson, dz. cyt., s. 775.
94 Tamże, s. 778.
95 Tamże, s. 780.
96 J. Arendarska, Elektroniczna dyplomacja – nowe narzędzia komunikowania 

w dyplomacji, „e-Politikon” 2012, Issue 4, s. 43.
97 J.D. Aronson, dz. cyt., s. 780.
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wykorzystywane w celu dostarczania obywatelom informacji, lecz 
rzadziej władze korzystają z nich, by uwzględnić ich zdanie przy 
podejmowaniu decyzji98.

Pojawiają się także głosy, że w związku z rozwojem nowych 
technologii rządy będą zmuszone prowadzić m.in. dwie polityki 
zagraniczne – online i offline. Z tym poglądem nie zgadza się jed-
nak Hocking, który podkreśla jak ważna jest integracja tych dwóch 
podejść. Określa to „hybrydowością” w dyplomacji99. Pisze też o tym 
Surmacz: „Tradycyjni aktorzy działań dyplomatycznych współist-
nieją z nowymi; tradycyjne płaszczyzny dyplomacji uzupełniane 
są o nowe; tradycyjne instrumenty i metody wzbogacane są przez 
nowe instrumentarium i nowe techniki prowadzenia działań dyplo-
matycznych”100. Koordynacja działań offline i online w coraz bardziej 
wymagającym otoczeniu jest ogromnym wyzwaniem zarówno dla 
dyplomatów (praktyków), jak i badaczy tego zagadnienia, przed 
którymi stoi konieczność zrozumienia złożoności całego procesu101.

Warto jeszcze zwrócić uwagę, że również efektywność wykorzysta-
nia technologii w dyplomacji jest swoistym wyzwaniem. Jak słusznie 
zauważają Se Jung Park i Yon Soo Lim: „moc samej technologii nie-
koniecznie przekłada się na efektywność użytkowania. Wiele zależy 
od tego, w jaki sposób aktorzy dyplomacji publicznej, dyplomaci 
i interesariusze wykorzystują te narzędzia”102. Wypracowanie narzędzi 
jest bowiem jednym wyzwaniem, natomiast wiedza o tym, gdzie i kiedy 
je zaimplementować – drugim103. Okazuje się to istotne, gdyż wielu 
dyplomatów i polityków próbuje zaadoptować swoje „analogowe” 

98 Tamże, s. 781.
99 B. Hocking, Communication and Diplomacy. An Introduction to the Theory and 

Practice, Palgrave Macmillan 2019, p. 85–86.
100 B. Surmacz, Tendencje ewolucji współczesnej dyplomacji, s. 246.
101 B. Hocking, dz. cyt., p. 93–94.
102 S.J. Park i Y.S. Lim, Information networks and social media use in public diplomacy: 

a comparative analysis of South Korea and Japan, “Asian Journal of Communi-
cation” 2014, vol. 24, nr 1, p. 82.

103 B. Hocking, dz. cyt.,p. 86–89.
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nawyki do nowej, wirtualnej rzeczywistości104. Natomiast w bardzo 
dużej mierze, to czy i jak efektywnie wykorzystuje się technologie 
w dyplomacji, jest uzależnione od czasu i uwagi im poświęcanej105.

Ostatni dylemat czy też wyzwanie, o którym warto wspomnieć, 
wiąże się z perspektywą odbiorców. Zmiany w środowisku medial-
nym „w obliczu rozpadu masowej publiczności i defragmentacji 
grup odbiorczych wymagają dostosowania do zmieniających się 
oczekiwań odbiorców i zwiększonego zaangażowania w proces ko-
munikacji”106. Prócz zróżnicowanych oczekiwań, zwiększyła się też 
potencjalna ich liczba, jak i konkurencja107. Jednakże największym 
wyzwaniem w tym obszarze zdaje się opracowanie takiej narracji 
odnośnie do prowadzonej polityki zagranicznej, która byłaby „intere-
sująca” z perspektywy odbiorców. Chodzi o to, że odbiorcy „częściej 
koncentrują się na tym, co niezwykłe, nielegalne, gwałtowne, a więc 
nienormalne. […] skutkiem tego jest to, że państwa i ich departa-
menty dyplomacji publicznej z trudem uczą się logiki mediów oraz 
docierania do odbiorców kultury masowej”108.

Istotne pozostają także wątki odnoszące się do zagrożeń i ryzyk 
wynikających z włączenia nowych technologii i mediów do dyplomacji. 
Są one zawsze pochodną zachodzących zmian. Wśród kluczowych 
przekształceń w obrębie dyplomacji Bjola i Kornprobst wymieniają, 
po pierwsze, konieczność lepszego zrozumienia nowości technologicz-
nych i „nowych mediów” po to, by wybierać odpowiednie dla siebie 
narzędzia i nie dać się „zaskoczyć” technologii – autorzy określają 
to jako ekosystemowe podejście. Po drugie, zwracają uwagę, że dobrze 
jest mieć pozycję lidera zmian (lidera innowacji) w kontekście no-
wych rozwiązań technologicznych wprowadzanych do dyplomacji, 
gdyż dzięki temu można umacniać soft power i swoją pozycję jako 
infuencera. Nazywają to postawą proaktywną (pro-action). Po trzecie 
zaś, promują odejście od hierarchii na rzecz sieci (network). Innymi 

104 B. Hocking, J. Melissen, Diplomacy in the Digital Age, p. 9.
105 W.P. Davison, Mass Communication and Diplomacy, p. 389.
106 J. Arendarska, dz. cyt., s. 42.
107 B. Ociepka, Wpływ internetu na wykorzystanie mediów w polityce…, s. 235.
108 B. Ociepka, Miękka siła i dyplomacja…, s. 170.
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słowy, zamiast rozwiązań odgórnych wskazują na zasadność dziele-
nia się doświadczeniami bezpośrednio przez jednostki stykające się 
z takimi samymi problemami/wyzwaniami109. Wymienione przez 
badaczy zmiany jednocześnie generują znaczące ryzyka i zagrożenia.

Zagrożenia, które niesie za sobą dyplomacja cyfrowa, wymagają 
rozważenia w kategoriach korzyści i strat. Po pierwsze, dotyczy 
to emocjonalnego utowarowienia110 zamiast rozumowania opartego 
na faktach (from fact-based reasoning to emotional commodification). 
Zaangażowanie w dyplomację powinno wiązać się z otwartością 
i zrozumieniem, zaś w sytuacji, kiedy dyskurs w internecie jest zdo-
minowany przez emocje, fakty są spychane na drugi plan. W wyniku 
tego poszczególne podmioty mogą prowadzić działania skierowane 
jedynie do swoich odbiorców (followers). Drugim dużym zagrożeniem 
jest determinizm algorytmiczny zamiast budowania relacji (from 
relationship-building to algorithmic broadcast). Działania w inter-
necie powinny mieć na celu przede wszystkim budowanie relacji 
z konkretnymi, wpływowymi osobami/instytucjami czy wyborcami. 
Natomiast coraz częściej profile np. na Twitterze są prowadzone 
przez boty, co powoduje, że ich używanie do budowania relacji 
z osobami traci sens. Natomiast trzecią pułapką dyplomacji cyfrowej 
jest fragmentaryzacja polityki zamiast integracji cyfrowej (from di-
gital integration to policy fragmentation). Pod tym sformułowaniem 
kryje się sugestia, by pamiętać, że dyplomacja cyfrowa podmiotów 
państwowych ma przede wszystkim wspierać te podmioty, nie zaś 
być celem samym w sobie. Braku koordynacji prowadzonej polityki 
można jednakże zapobiec poprzez wdrożenie nadrzędnej strategii 
odnośnie prowadzenia działań w ramach dyplomacji cyfrowej111.

Innym ważnym zagrożeniem szerokiego stosowania technologii 
i nowych mediów w dyplomacji jest powierzchowność informacji, 
będąca wynikiem bardzo szybkiego ich przepływu. Jak słusznie 

109 C. Bjola, M. Kornprobst, Understanding International Diplomacy…, p. 190.
110 Rozumienie pojęcia „utowarowienie” („komodyfikacja”) tłumaczy np. R. Sza-

fenberg, Utowarowienie i odtowarowienie (komodyfikacja, dekomodyfikacja, 
rekomodyfikacja) – krótkie wprowadzenie, wersja 1.0, 24.08.15, Instytut Polityki 
Społecznej, Uniwersytet Warszawski.

111 C. Bjola, M. Kornprobst, Understanding International Diplomacy…, p. 191.
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zwraca uwagę Martyna Bildziukiewicz, „brak czasu na dogłębną 
analizę problemu i zbyt szybko podejmowane działania. Ponadto 
ciągłe zabieganie o «lubiących» i «obserwujących» nakazuje nie-
ustanne wymyślanie nowych atrakcji, często ze szkodą dla treści 
informacji”112. Co więcej, w tym kontekście jako zagrożenie jawi 
się możliwość „spłycania treści przekazu i ryzyka podejmowania 
decyzji bez zaplecza analityczno-dowodowego”113. Wspomniane 
wyżej „spłycanie przekazu” czy też „nowe atrakcje” często wiążą się 
z tym, że komunikaty zamieszczane w mediach społecznościowych 
zawierają jedynie „kwestie związane z życiem osobistym dyplomatów, 
natomiast nie ma w nich otwarcia się na dialog, nie przedstawiają one 
również założeń polityki zagranicznej”114. Aleksandra Kusztykiewicz 
podkreśla, że tego rodzaju treści, w tym spostrzeżenia polityków, 

„nie są elementem dyplomacji cyfrowej”115.
Ogółem zagrożenia związane z „byciem lub nie byciem” w me-

diach społecznościowych, włączaniem lub nie nowych technologii 
do dyplomacji, stanowią dwie skrajności. Z jednej strony zamknięcie 
na nowości może negatywnie wpływać na reputację danego pod-
miotu: „Nieprzyjęcie nowych technologii podważa pozycję MSZ 
jako nowoczesnej organizacji”116. Natomiast z drugiej motywacją 
nazbyt aktywnego używania np. mediów społecznościowych może 
być tzw. strach przed stratą (fear of missing out)117. To podejście 
bazuje na poczuciu straty i lęku w związku z niewykorzystanymi 
możliwościami odnośnie do zapoznania się i reakcji na wszystkie 
interesujące i (z naszego punktu widzenia) ważne komunikaty/posty 
pojawiające się w mediach społecznościowych.

112 M. Bildziukiewicz, Szwedzka dyplomacja cyfrowa – miękka siła w nowym wy-
daniu? s. 155.

113 Tamże.
114 A. Kusztykiewicz, Dyplomacja cyfrowa – nowa forma polityki zagranicznej Unii 

Europejskiej, „Studia z Polityki Publicznej” 2017, nr 2 (14), s. 110.
115 Tamże.
116 B. Hocking, J. Melissen, Diplomacy in the Digital Age, p. 33.
117 D. Herman, Understending FoMO, http://fomofearofmissingout.com/fomo 

(dostęp: 10.07.2020).

http://fomofearofmissingout.com/fomo
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Wymienione zagrożenia wynikają również z poczucia braku kontroli 
nad technologiami, którą trzeba zdobywać. Jest to szczególnie widoczne 
w mediach elektronicznych (społecznościowych czy cyfrowych wersjach 
mediów tradycyjnych). W przypadku mediów masowych najprostszym 
sposobem wpływu na nie jest cenzura bądź upaństwowienie118, czyli 
odgórne decydowanie o treściach, zasadach funkcjonowania i dostępie. 
Nasuwa się zatem pytanie, w jaki sposób podmioty odpowiedzialne 
za dyplomację mogą wpływać na nowe media, by o nich pisały.

W tym kontekście można wskazać przede wszystkim na prowadzenie 
działań z zakresu tzw. media relations, np. organizowanie międzyna-
rodowych konferencji prasowych, wizyt studyjnych dziennikarzy czy 
utrzymywanie kontaktów z korespondentami zagranicznymi, jak również 
komunikację skierowaną do liderów opinii, aktywnych w mediach spo-
łecznościowych119. Państwa mogą wpłynąć na zainteresowanie mediów 
także pośrednio, poprzez sprawowanie ważnych funkcji w organizacjach 
międzynarodowych, goszczenie na swoim terytorium ważnych wyda-
rzeń itp.120 Warto też wspomnieć o prowadzeniu stron internetowych 
i profili w mediach społecznościowych z aktualnymi informacjami, które 
mogą posłużyć dziennikarzom za źródło informacji (np. tweetowanie 
z cytatami przemówienia w czasie konferencji, umieszczanie oświadczeń 
prasowych na stronie internetowej, czy zamieszczanie zdjęć z wydarzeń 
na Flickrze, w wysokiej rozdzielczości, pozwalającej na ich późniejsze 
przedrukowanie w innych mediach.

Nowe technologie (bazujące na ICT) mają zatem znaczący wpływ 
na dyplomację – stanowią zarówno wyzwanie, zagrożenie, jak i szansę. 
Paradoksalnie jednak, pomimo swojej dostępności i łatwości użycia, 
wymagają od nadawców (podmiotów dyplomacji) dużo więcej za-
angażowania i wysiłku, by „żyć” z nimi w symbiozie. Ta symbioza 
i wpływ technologii odzwierciedlają się w pojęciu i podejściach 
do dyplomacji cyfrowej.

118 B. Ociepka, Miękka siła i dyplomacja…, s. 173.
119 Tamże, s. 170.
120 Tamże, s. 173.
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2.2.2. DYPLOMACJA CYFROWA
W przypadku pojęcia dyplomacji cyfrowej w literaturze można znaleźć 
wiele definicji i terminów, które według różnych autorów odnoszą 
się do tego samego. Arendarska zwraca uwagę, że zamiennie i często 
niekonsekwentnie używane są pojęcia: dyplomacja elektroniczna, 
e-dyplomacja, cyberdyplomacja, wirtualna dyplomacja, cyfrowa 
dyplomacja czy internetowa dyplomacja121. Ponieważ poszczególne 
prefiksy bądź epitety odnoszące się do zjawiska symbiozy dyplomacji 
i internetu (nowych technologii, w tym medialnych) mają różne 
pochodzenie, wskazują na inny charakter pojęcia bądź przyjęło się 
używanie ich w konkretnym obszarze, warto definiowanie samego 
pojęcia rozpocząć od ich charakterystyki (zob. tab. 2.3).

W tej publikacji jako punkt wyjścia do definiowania dyplomacji 
w środowisku nowych technologii i internetu używano zamiennie 
terminów „e-dyplomacja” i „dyplomacja cyfrowa”. Ze względu na wielo-
znaczność określenia „wirtualny” oraz ugruntowany obszar, w którym 
używa się prefiksu „cyber-”, całkowicie unikano stosowania tych pojęć.

Szukając definicji dyplomacji cyfrowej i powołując się na różnych 
autorów, Hamad Al-Muftah i in. wyróżnili trzy nurty znaczeniowe 
tego pojęcia: element dyplomacji publicznej, użycie internetu w celu 
osiągnięcia celów politycznych lub też wykorzystanie nowych tech-
nologii (w tym mediów społecznościowych) do rozwiązywania pro-
blemów polityki zagranicznej122. Natomiast na podstawie literatury, 
wyróżniono kluczowe punkty ciężkości definicji dyplomacji cyfrowej, 
do których zaliczono: nowe technologie, internet, dyplomację i po-
jęcia pokrewne oraz media społecznościowe.

121 J. Arendarska, dz. cyt., s. 44.
122 H. Al-Muftah i in., Factors influencing e-diplomacy implementation: Exploring 

causal relationships using interpretive structural modelling, “Government Infor-
mation Quarterly” 2018.
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Tabela 2.3 Prefiksy i określania używane w kontekście dyplomacji 
(i innych zjawisk) pochodnych rozwojowi nowych technologii

PREFIKS/EPITET ZNACZENIE

E- skrót od „elektroniczny”; po raz pierwszy użyto go w kontekście sprzedaży 
(e-commerce); związany z komercjalizacją internetu pod koniec lat 
90 XX wieku; szczególnie popularny w Unii Europejskiej do określania 
rozwiązań elektronicznych/ kierunków polityki Wspólnoty (np. e-zdrowie, 
e-administracja, e-learning)

Cyfrowa/y 
(digital)

odnosi się do „0” i „1” – dwóch cyfr, które są podstawą świata internetu; 
nawiązanie do języka programowania; określenie, które znalazło 
zastosowanie głównie w dziedzinach technicznych; określa wykluczenie 
cyfrowe (digital divide)

Wirtualna/y 
(virtual)

może oznaczać zarówno rzeczy niematerialne, jak i nieistniejące; ze względu 
na dwa znaczenia rzadko pojawia się w dokumentach międzynarodowych 
i polityce; początkowo używany dla podkreślenia nowości internetu 
i „nowego wspaniałego świata”

Cyber- pochodzi od greckiego „rządowy/ rządzący”; odnosi się głównie 
do kwestii bezpieczeństwa, np. cyberprzestępczość, cyberbezpieczeństwo, 
ma zastosowanie w dokumentach międzynarodowych traktujących o tych 
zagadnieniach

Źródło: J. Kurbalija, An Introduction to Internet Governance, 
wyd. 4, DiploFoundation 2010, p. 8; J. Kurbalija, Different prefixes, 

same meaning: cyber, digital, net, online, virtual, e-, 2015

Arendarska mianem „elektronicznej dyplomacji” określa „wszystkie 
formy praktyki dyplomatycznej, w której wykorzystywane są narzę-
dzia i techniki cyfrowe (niekoniecznie ograniczające się do narzędzi 
internetowych), natomiast w węższym znaczeniu […] [używa] pojęcia 
dyplomacja 2.0, odnosząc się do wykorzystania przez dyplomatów 
nowych mediów (mediów społecznościowych), które są jednym 
z elementów tworzących Web 2.0”123. Surmacz przywołuje definicję 
Richarda Solomona, który zdefiniował wirtualną dyplomację jako 

„społeczne, ekonomiczne i polityczne interakcje utrzymywane za po-
mocą środków elektronicznych, a nie bezpośredniej komunikacji”124. 

Według innych badaczy dyplomacja cyfrowa „dotyczy sposobu, 
w jaki kraje kontaktują się i komunikują ze sobą, dzielą informa-
cjami, a także wpływają na siebie nawzajem przy pomocy ICT”125, 

123 J. Arendarska, dz. cyt., s. 44.
124 R. Solomon, [cyt. za:] B. Surmacz, Tendencje ewolucji współczesnej dyplomacji…, s. 244.
125 H. Al-Muftah i in., dz. cyt., p. 2.
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bądź odnosi się do nowych metod i sposobów prowadzenia działań 
dyplomatycznych oraz ich wpływu na współczesną dyplomację126. 
Hanson definiuje dyplomację cyfrową jako wykorzystanie internetu 
oraz ICT do realizacji celów dyplomatycznych127, co jest zbieżne 
z rozumieniem jej jako „sposobu realizowania oficjalnej polityki 
zagranicznej na płaszczyźnie internetowej […], jest to klasycznie 
pojmowana dyplomacja korzystająca z innego narzędzia przekazu”128. 
Z kolei Broś, konceptualizując dyplomację cyfrową, akcentuje przede 
wszystkim jej odniesienie do dyplomacji: „[…] rola klasycznej dy-
plomacji została rozszerzona, a jej nowa forma pod postacią dyplo-
macji cyfrowej […] okazuje się być jednym z najlepiej rozwijających 
się podejść do współczesnej dyplomacji jak i jedną z najbardziej 
adekwatnych i skutecznych metod czy praktyk dyplomatycznych 
we współczesnym świecie”129. Określa ją zatem po prostu jako „cy-
frową wersję dyplomacji publicznej”130. Należy ona do grupy badaczy, 
dla których jest to termin równoznaczny z szerokim znaczeniem 
dyplomacji publicznej, przyjmując, że dyplomaci korzystają z mediów 
społecznościowych, a ambasady komunikują się ze społecznościami 
lokalnymi za pomocą cyfrowych platform131.

Natomiast w zupełnie inny sposób pojęcie to zdefiniowały Elin 
Wihlborg i Anna Norstedt, które nawiązały do e-governance: „e-
-dyplomacja rozszerza znaczenie e-government o obszar komuni-
kacji i relacji władzy między państwami na zglobalizowanej arenie 

126 Digital diplomacy, E-diplomacy, Cyber diplomacy, https://www.diplomacy.edu/E-
-Diplomacy#ff1-1 (dostęp: 9.06.2020).

127 F. Hanson, A Digital DFAT: Joining the 21th Century, Policy Brief, The Lowy 
Institute for International Policy, 2010, p. 3.

128 M. Rulski,Dyplomacja publiczna – nowatorskie narzędzie polityki zagranicz-
nej czy konieczność komunikacji w systemie międzynarodowym?, „Zeszyty 
Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku”, „Zbliżenie 
cywilizacyjne. Edukacja, kultura, polityka”, t.11, 2015, s. 200.

129 N. Broś, Znaczenie nowych technologii dla współczesnej dyplomacji, „Dialogi 
Polityczne/Political Dialogues” 2017, nr 22, s. 164.

130 N. Broś, Media społecznościowe w szwedzkiej polityce zagranicznej, „Political 
Preferences” 2017, vol. 16, s. 38.

131 B. Hocking, J. Melissen, Diplomacy in the Digital Age, p. 19.
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politycznej”132. Piskorska czy Kusztykiewicz odnoszą je do soft power: 
„aktywna dyplomacja cyfrowa stanowi współcześnie jedno z najsku-
teczniejszych narzędzi soft power (miękkiej siły), dzięki której państwa 
i inne podmioty (organizacje międzynarodowe) mogą osiągnąć sukces 
w dobie globalizacji”133. W innym miejscu: „[…] dyplomację cyfrową 
można określać mianem instrumentu soft power, który stosowany 
jest we współczesnych stosunkach międzynarodowych”134.

W literaturze traktującej o dyplomacji cyfrowej bardzo często 
można natknąć się także na definicje charakteryzujące ją głównie 
poprzez użycie mediów społecznościowych. Przykładowo Olubukola 
S. Adesina powołała się na Ilana Manora i Elada Segeva, Deva Lewisa 
czy Evana H. Pottera, którzy w swoich definicjach przywołali media 
społecznościowe135. Jednakże inni autorzy, odnosząc się do takiego 
podejścia, zwrócili uwagę, że „rozwój serwisów społecznościowych, 
takich jak Twitter, Facebook i inne media społecznościowe, jest waż-
ny, lecz tocząca się debata musi również dotyczyć szerszego wpływu 
cyfryzacji na zewnętrzne stosunki rządów i innych podmiotów 
międzynarodowych”136. Natomiast samo używanie mediów spo-
łecznościowych oraz prowadzenie stron internetowych to zaledwie 
wierzchołek „cyfrowej góry lodowej” dyplomacji137.

Patrząc na wszystkie przywołane wyżej definicje, widać, że rozumienie 
dyplomacji cyfrowej jedynie przez pryzmat mediów społecznościo-
wych, soft power lub dyplomacji publicznej znacząco zawęża jej obszar. 
Dlatego odpwiedniejsza wydaje się charakterystyka z uwzględnieniem 

132 E. Wihlborg, A. Norstedt, New ways and actors when diplomacy goes digital: The 
e-Diplomacy Campaign „Midwives4All” [w:] Proceedings of the 50th Hawaii 
International Conference on System Sciences 2017, University of Hawaii, 2017, 
p. 2439.

133 B. Piskorska, Dyplomacja cyfrowa: instrument miękkiej siły Unii Europejskiej 
w stosunkach międzynarodowych [w:] Dyplomacja cyfrowa jako instrument poli-
tyki zagranicznej XXI wieku, red. M. Kosienkowski, B. Piskorska, Wydawnictwo 
KUL, Lublin 2014, s. 113.

134 A. Kusztykiewicz, dz. cyt., s. 107.
135 O.S. Adesina, Foreign policy in an era of digital diplomacy, „Cogent Social Science” 

2017, nr 3, p. 3.
136 B. Hocking, J. Melissen, Diplomacy in the Digital Age, p. 10.
137 Tamże, s. 30.
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internetu, narzędzi cyfrowych czy ICT, jak u Marcusa Holmesa, United 
Kingdom Foreign and Commonwealth Office czy Hansona138. Pojęcie 
dyplomacji cyfrowej jest bowiem szersze niż użycie jedynie mediów 
społecznościowych w kontekście dyplomacji publicznej. Wieloaspektowe 
spojrzenie na dyplomację cyfrową proponuje Hanson. Definiuje on dy-
plomację cyfrową bardzo lakonicznie jako „wykorzystanie internetu 
oraz ICT w celu realizacji celów dyplomacji”139. Następnie zaś skupia 
się na trzech aspektach (komunikacji wewnętrznej, zewnętrznej oraz 
dyplomacji publicznej), podając konkretne przykłady zaadaptowania 
tam rozwiązań o charakterze dyplomacji cyfrowej w kontekście działań 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Handlu Australii. Zestawiono 
je w poniższej tabeli (2.4).

Tabela 2.4. Obszary i sposoby adaptowania rozwiązań 
o charakterze dyplomacji cyfrowej

KOMUNIKACJA 
WEWNĘTRZNA

KOMUNIKACJA 
ZEWNĘTRZNA

DYPLOMACJA PUBLICZNA

ROZWIĄZANIA 
O CHARAKTERZE 
DYPLOMACJI 
CYFROWEJ

• wewnętrzna strona 
o charakterze 
Wikipedii (wiki);

• deskipedia (wewnętrzna 
baza danych, kontaktów, 
obowiązków itd.);

• narzędzia spotkań;
• dostęp zdalny;
• blogi pracownicze;
• profile pracowników;
• analiza sentymentu

• wewnątrz rządowe 
i międzyrządowe 
strony internetowe;

• platformy dla obywateli 
mieszkających za granicą;

• think tanki i społeczności 
akademickie;

• strony internetowe;
• rekrutacja

• media społecznościowe;
• blogi i blogerzy;
• procesy konsularne;
• technologie mobilne;
• hardware and software;
• personel i struktura

Źródło: opracowanie na podstawie F. Hanson, dz. cyt., p. 4–13.

Media społecznościowe jako narzędzie cyfrowej dyplomacji 
publicznej mogą być wykorzystywane m.in. jako narzędzie angażo-
wania niszowych grup odbiorców, rozpowszechniania informacji 
o polityce zagranicznej kraju, zbierania informacji, monitorowania 
reakcji internautów na działalność resortu, czy udostępniania po-
zytywnych zdjęć, przemówień, materiałów140. Ze względu na skalę 

138 O. S. Adesina, dz. cyt., p. 3–4.
139 F. Hanson, dz. cyt., p. 3.
140 Tamże, s. 10–11.
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i dominację mediów społecznościowych w ramach grupy narzędzi 
cyfrowej dyplomacji publicznej, zdecydowano się na wprowadzenie 
dodatkowych pojęć, porządkujących funkcjonującą terminologię.

2.2.3. CYFROWA I SPOŁECZNOŚCIOWA 
DYPLOMACJA PUBLICZNA

Przyjmując za podstawowe szerokie znaczenie terminu dyplomacja 
cyfrowa (e-dyplomacja), tj. odnoszącego się do gamy sytuacji komu-
nikacyjnych, angażujących różne podmioty, w związku z różnymi 
celami, konieczne jest nazwanie tego procesu w stosunku do za-
wężonych obszarów. Dlatego proponuje się wprowadzenie dwóch 
dodatkowych określeń. Zdefiniowana w poprzednim podrozdziale 
dyplomacja cyfrowa to pojęcie najszersze, które może się odnosić 
do komunikacji władz jednego państwa zarówno z własnymi obywa-
telami, społecznościami zagranicznymi, rządami (władzami) innych 
państw czy organizacjami pozarządowymi, a także tych podmiotów 
między sobą. Celami tego dialogu mogą być sprawy konsularne, kre-
owanie wizerunku, informowanie o polityce zagranicznej, negocjacje, 
wspólne podejmowanie decyzji, konsultacje, próba zdobycia poparcia 
dla decyzji itd. Natomiast przykładowymi narzędziami (kanałami 
komunikacji) mogą być wirtualne ambasady, media społecznościo-
we, strony internetowe, poczta internetowa, ankiety online, cyfrowe 
wersje mediów masowych itd. Każde użycie nowych technologii czy 
internetu w celu realizacji polityki zagranicznej może być określane 
mianem dyplomacji cyfrowej. Z kolei przyjmując założenie, że dyplo-
macja publiczna jest komunikacją władz jednego kraju skierowaną 
do społeczności innych państw, tego rodzaju działania mające na celu 
informowanie, kształtowanie wizerunku, zdobywanie poparcie dla 
decyzji itd., z wykorzystaniem mediów społecznościowych, stron 
internetowych czy cyfrowych wersji mediów masowych, można 
określić mianem cyfrowej dyplomacji publicznej.

Za jeszcze węższy termin można uznać społecznościową dyplomację 
publiczną, czyli wykorzystanie stricte mediów społecznościowych przez 
władze państw do komunikacji z zagranicznymi społecznościami 
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w celu realizacji założeń polityki zagranicznej, informowania o de-
cyzjach i aktywności, a także wartościach i priorytetach działalności. 
Wizualizację pojęć względem siebie przedstawiono na rysunku 2.1.

Rysunek 2.1. Dyplomacja cyfrowa, publiczna dyplomacja cyfrowa oraz 
społecznościowa dyplomacja publiczna wraz z przykładami

Źródło: opracowanie własne

Zaproponowana typologia może być szczególnie przydatna w sy-
tuacji badań mediów społecznościowych w dyplomacji publicznej. 
Przy wprowadzeniu pojęcia społecznościowej dyplomacji publicznej 
koniecznie trzeba jednak porównać je z innymi, wcześniej funkcjonu-
jącymi, o zbieżnym znaczeniu. Chodzi przede wszystkim o nazewnic-
two związane z metaforą sieci. Między innymi Wihlborg i Nordstedt 
postulują, że dyplomację cyfrową definiuje struktura sieci, kontekst 
międzynarodowy oraz dyplomacja141. Sieciowość dyplomacji ułatwia 
zaangażowanie się w nią nowych aktorów, dyskusję nowych zagad-
nień, czy włączenie w procesy decyzyjne większej liczby podmiotów.

Innym rozwiązaniem wobec dyplomacji publicznej, którą najczę-
ściej rozumie się jako proces komunikacji władz ze społecznościami 
innych państw, są jej formy skupione przede wszystkim na budowaniu 
relacji, generowaniu dialogu i współpracy. Można tu wymienić tzw. 
sieciową dyplomację publiczną (networked public diplomacy), dyplo-
mację publiczną 2.0 (public diplomacy 2.0) czy współuczestniczącą 

141 F. Wihlborg, A. Norsdstedt, New ways and actors when diplomacy goes digital…, 
p. 2442.
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dyplomację publiczną (collaborative public diplomacy)142. Park i Lim 
używają tych określeń w celu uwydatnienia opozycji wobec komu-
nikacji jednokierunkowej – by podkreślić komunikację dwustronną/
interakcje pomiędzy dwoma podmiotami143. Badacze cytują także 
wielu innych autorów, którzy używają tych terminów, zwracając uwagę 
na różne jego aspekty (np. siłę sieciowania – networking power). Pojęcie 
dyplomacji sieciowej odnosi się do organizacji, pracy i praktyki śro-
dowiska dyplomatycznego. Ma ono zwrócić uwagę na to, że „pionowe 
struktury hierarchiczne oparte na modelach dowodzenia i kontroli 
nie są odpowiednie do osiągania celów w środowisku, w którym 
dynamika «pozioma» ma coraz większe znaczenie”144.

Prócz dyplomacji sieciowej (networked diplomacy) niektórzy 
badacze używają także określenia „dyplomacja sieci” (network di-
plomacy). Jego istota polega na otwartości i wymianie informacji, 
stanowi ono przeciwieństwo dyplomacji megafonowej, zakładającej 
ekskluzywność informacji dla rządzących. Dyplomacja sieci wymaga 
zaangażowania, przyjmowania innych niż swoje poglądów, opinii 
itd. Jest to pojęcie odnoszące się w większym stopniu do sposobów 
kształtowania polityki niż jej realizacji145.

Z kolei społecznościowa dyplomacja publiczna wydaje się pojęciem 
bardziej precyzyjnym i ekskluzywnym w tym kontekście. Co więcej, 
określenia „dyplomacja sieci/sieciowa” (network/networked diplo-
macy) nawiązują do wykorzystania jako narzędzi jedynie serwisów 
społecznościowych (social networks), nie zaś ogólnie mediów spo-
łecznościowych (social media). Jeszcze innym powodem, dla którego 
nie zdecydowano się posługiwać żadnym pojęciem nawiązującym 
do sieci (pierwotnie używanym w stosunku do internetu), jest jej 
podstawowe założenie związane z tym, że wszystkie punkty/węzły 
są ze sobą połączone.

142 S.J. Park, Y.S. Lim,  Information network and social media use in public diplo-
macy…, p. 79

143 Tamże, p. 82.
144 B. Hocking, J. Melissen, Diplomacy in the Digital Age, p. 19.
145 Net Diplomacy III: 2015 and Beyond (Part II), red. B. Fulton, Virtual Diplomacy 

Series, nr 16, United States Institute of Peace, 2015, p. 7.
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Szpunar, opisując architekturę internetu, powołuje się na teorię 
muszki smokingowej. Koncepcja ta bazuje na założeniu, że istnieje 
wiele stron internetowych (miejsc w internecie) niepołączonych 
z innymi, a „tylko węzły związane z centrum są mocno połączone”146. 
W konsekwencji tego takie medium jak internet „reprodukuje” kon-
centrację i centralizację, charakteryzujące media masowe147. Autorka, 
opisując to, odnosi się przede wszystkim do monopolu mediów 
globalnych oraz popularności wybranych witryn wśród internautów. 
Natomiast teoria muszki smokingowej może także ilustrować sytuację 
w mediach społecznościowych.

Rysunek 2.2 w uproszczony sposób wizualizuje społecznościo-
wą dyplomację publiczną. To ujęcie bierze pod uwagę następujące, 
omówione wcześniej, elementy: (1) dyplomację publiczną, czyli 
komunikację podmiotów wchodzących w skład narodowych syste-
mów dyplomatycznych, skierowaną do odbiorców zagranicznych, 
(2) sieciowość zakładającą współpracę i dialog, (3) media społecz-
nościowe umożliwiające tworzenie społeczności i komunikację dia-
gonalną, wreszcie (3) koncepcję muszki smokingowej – wskazującą 
na szczególnie aktywne węzły tej komunikacji.

Rysunek 2.2. Wizualizacja społecznościowej dyplomacji publicznej

Źródło: opracowanie własne

146 M. Szpunar, Nowe–stare medium…, s. 113–114.
147 Tamże, s. 147–160.
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Rysunek zawiera kluczowe elementy rozumienia społeczno-
ściowej dyplomacji publicznej. Po pierwsze, nawiązuje on do gór, 
które charakteryzuje to, że razem z wysokością szczytu rośnie zasięg 
widoczności. Analogię do tej sytuacji można znaleźć w stosunku 
do społecznościowej dyplomacji cyfrowej – niektóre podmioty 
(a właściwie ich profile w mediach społecznościowych) docierają 
(lub mają taki potencjał) do większej liczby odbiorców. Innymi sło-
wy, mają więcej wyświetleń, polubień, śledzących itp. W mediach 
społecznościowych wpływ na zasięg mają przede wszystkim treści 
(chodzi o to, by były przystępne i oceniane przez internautów jako 
atrakcyjne), natomiast w przypadku dyplomacji publicznej ważne 
jest także użycie języków, które mogą wpłynąć na zwiększenie liczby 
odbiorców (użytkowników danego języka) lub wskazywać na do-
celową grupę. Po drugie, szczyt każdej „góry” wieńczy duży punkt, 
który symbolizuje kluczowy węzeł sieci. W przypadku cyfrowej 
dyplomacji publicznej, odnoszą się one do narodowych systemów 
dyplomatycznych. Tworzą je podmioty (władze), które w założeniu 
prowadzą spójne działania dyplomatyczne poszczególnych państw. 
Kolejnym, trzecim elementem rysunku jest nawiązanie do piramidy 
(zob. podrozdział 1.2) i podkreślenie kierunku komunikacji, który 
dominuje w przypadku społecznościowej dyplomacji publicznej 
prowadzonej przez państwa. Chodzi o komunikację władz (tj. kra-
jowych systemów dyplomatycznych – KSD) ze społecznościami, 
w szczególności innych państw. Po czwarte, warto zwrócić uwagę, 
że każda „góra”, czyli ogół komunikacji dyplomatycznej zainicjowany 
przez KSD, jest wypełniona fragmentem sieci. Taki zabieg podkreśla 
dwustronność procesu komunikacji, w który włączone są także inne 
podmioty, także często prowadzące dialog wertykalnie (między sobą). 
Co więcej, ten fragment sieci stanowi połowę „muszki smokingowej” 

– wskazując na brak symetrii i równorzędności zarówno w komunikacji 
internetowej, jak i za pośrednictwem mediów społecznościowych. 
Ostatnim ważnym elementem są połączenia pomiędzy „szczytami”, 
które ilustrują wzajemne relacje pomiędzy władzami różnych państw, 
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dziejące się w przestrzeni publicznej mediów społecznościowych. Są one 
ważne, gdyż mogą pełnić rolę np. jawnej deklaracji współpracy dla 
innych podmiotów dyplomatycznych, dziennikarzy czy internautów.

Badając w sposób empiryczny tak rozumianą społecznościową 
dyplomację publiczną, należy uwzględnić trzy kluczowe elementy, 
nawiązujące do trójkąta mediów społecznościowych: nadawców i od-
biorców komunikatów (z różnych państw, posługujących się różnymi 
językami), posty publikowane na profilach (różne ich rodzaje) oraz 
konkretne media społecznościowe. Ilustruje to rysunek 2.3.

Rysunek 2.3. Trójkąt mediów społecznościowych; Elementy 
społecznościowej dyplomacji publicznej

 Źródło: T. Ahlqvist, A. Bäck, M. Halonen, S. Heinonen, Social Media Roadmaps. 
Exploring the futures triggered by social media, VTT RESEARCH NOTES 2454, 

VTT, 2008, p. 13; Społecznościowa dyplomacja publiczna – opracowanie własne.

Niewątpliwą przewagę cyfrowej dyplomacji publicznej, jak i spo-
łecznościowej dyplomacji publicznej stanowi to, że omija dziennikarzy 
(i struktury państwowe), mogąc bezpośrednio wpływać na odbiorców 
zagranicznych148, bez tzw. pośredników149. Co więcej, zarówno po-
jedynczy internauci, jak i dziennikarze mają dostęp do tych samych 
informacji (materiałów). Nowe technologie umożliwiły zredukowanie 
kosztów przetwarzania i upowszechniania informacji w ramach dy-
plomacji publicznej. To z kolei implikuje tzw. „paradoks obfitości”150. 
Oznacza on, że otrzymywanie ogromu wiadomości powoduje obniżenie 
uważności odbiorców – ludzie przytłoczeni wielością informacji, mają 

148 O.S. Adesina, dz. cyt., p. 11.
149 E. Wihlborg, A. Norstedt, dz. cyt., p. 2442.
150 J.S. Nye, The Future of Power, PublicAffairs, New York 2011, p. 103.
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trudność z wyborem tego, na czym powinni się skupić. Rzadkim zaso-
bem nie jest więc już informacja, lecz przyciąganie uwagi. W związku 
z tym w cenie są ci, którzy wskazują na to, co jest warte uwagi, a także 
liczą się przekazy czytelne, proste i interesujące dla odbiorców.

W jednym z artykułów poświęconych dyplomacji cyfrowej au-
torzy metodą systematycznego przeglądu literatury (Systematic 
Literature Review) przeanalizowali teksty traktujące o tym zagadnieniu, 
w szczególności biorąc pod uwagę trzy kryteria: trafności, użytej 
metodologii oraz krajów, w których prowadzi się tego typu bada-
nia151. Na tej podstawie zidentyfikowali m.in., że głównie tematem 
dyplomacji cyfrowej zajmowali się badacze z Ameryki Północnej 
i Europy, a prowadzone badania były w większości oparte o meto-
dy jakościowe (studia przypadków, wywiady, przeglądy literatury). 
Z tych wyników można wyciągnąć następujące wnioski. Po pierwsze, 
że nie we wszystkich regionach świata dyplomacja cyfrowa była 
obiektem zainteresowań naukowych, a po drugie, że jej badania 
były prowadzone przy pomocy ograniczonego spectrum narzędzi. 
Autorzy sformułowali także rekomendacje na przyszłość, wśród któ-
rych znalazły się zalecenia: wsparcia rozważań na temat dyplomacji 
cyfrowej badaniami empirycznymi, rozważania więcej niż jednego 
przypadku w celu wyciągania uogólnionych wniosków, omawiania 
wielu obszarów dyplomacji cyfrowej w ramach jednego badania, 
a także zawierania odniesień do konkretnych teorii152.

Bjola i Lu Jiang nawiązują wprost do formy dyplomacji określo-
nej jako społecznościowa dyplomacja publiczna. Zwracają uwagę, 
że w kontekście integracji mediów społecznościowych i dyplomacji, 
publikacje o tym traktujące dotyczą głównie tego, czym (tak rozumiana) 
dyplomacja cyfrowa jest i jak działa153. W związku z tym zauważają 

151 H. Almuftah, V. Weerakkody, U. Sivarajah, e-Diplomacy: Systematic Literature 
Review [w:] ICEGOV ‘15–16: Proceedings of the 9th International Conference 
on Theory and Practice of Electronic Governance, 2016, s. 131–134.

152 Tamże.
153 C. Bjola, L. Jiang, Social Media and Public Diplomacy. A comparative analysis 

of the digital diplomatic strategies of the EU, US and Japan in China [w:] Digital 
Diplomacy: Theory and practice, red. C. Bjola, M. Holmes, Routledge 2015, 
p. 71–88.
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brak koncepcyjnych ram pozwalających na zbadanie efektywności 
wykorzystania mediów społecznościowych jako narzędzia dyplomacji 
publicznej: „niewiele wiadomo na temat tego, w jaki sposób media 
społecznościowe mogą pomóc dyplomatom w sformułowaniu skutecz-
nego komunikatu dla zagranicznej opinii publicznej, jak go przekazać 
i jak utrzymać zaangażowanie docelowych odbiorców”154. Park i Lim 
także zauważają potrzebę badań w tym obszarze: „[…] wykorzystanie 
siły internetu w dużej mierze zależy od umiejętności komunikowania 
i przyjętej strategii rządów oraz praktyków dyplomacji. W związku 
z tym, konieczne są badania empiryczne wykorzystania przez agendy 
rządowe mediów społecznościowych, by móc lepiej zrozumieć, jak 
efektywnie ich używać i jakie to niesie za sobą skutki”155.

Wspomniani Bjola i Jiang przeprowadzili także badania pod kątem 
wpływu na ustalanie agendy (agenda-setting), zwiększania obecności 
(presence-expansion) oraz umożliwiania komunikacji (conversation-

-generating) z perspektywy nadawców i odbiorców. Natomiast oparli 
je na strategiach dyplomacji cyfrowej Unii Europejskiej oraz ambasad 
Japonii i Stanów Zjednoczonych w Chinach w stosunku do użyt-
kowników Weibo z tego kraju. To jedno z bardziej kompleksowych 
badań w nurcie dyplomacji cyfrowej (a właściwie społecznościowej 
dyplomacji publicznej), lecz zawężone jedynie do aktywności trzech 
podmiotów, w stosunku do obywateli jednego kraju, w jednym ser-
wisie społecznościowym.

2.3. OBSZARY BADAŃ DYPLOMACJI CYFROWEJ

Projektowanie badań empirycznych dyplomacji cyfrowej jest dużym 
wyzwaniem. Pomocne w tym okazuje się nakreślenie kierunków 
i inspiracji dla podejmowanych analiz, przedstawienie stanu do-
tychczasowych badań oraz omówienie istniejących raportów oraz 
źródeł danych.

154 Tamże, p. 74.
155 S.J. Park i Y.S. Lim, dz. cyt., p. 84–85.
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2.3.1. BADANIA INTERNETU I MEDIÓW 
SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Internet z perspektywy badań można traktować w dwojaki sposób: 
jako narzędzie lub źródło danych (pierwotnych i wtórnych). Konieczne 
jest więc rozróżnienie badań internetowych od badań internetu156.

Netnografa, czyli etnografia wirtualna dotyczy „badań wirtualnych, 
w Internecie, i opiera się na bezpośrednim zastosowaniu zespołu 
technik i metod stosowanych w repertuarze antropologicznym”157. 
Może być ona wykorzystywana w różny sposób, m.in. jako dodatko-
wy kontekst do badań przeprowadzanych metodami tradycyjnymi 
(wzbogacenie ich o perspektywę internetową w ramach triangulacji), 
do badań zjawisk występujących online i offline (w celu porówna-
nia) czy do badań wyłącznie internetowych (społeczności i relacje 
w sieci znacznie różnią się od tych w rzeczywistości)158. W zależności 
od kontekstu badań netnografia może być traktowana jako badanie 
internetowe lub badanie internetu.

Natomiast przykładem wykorzystania internetu stricte jako źródła 
mogą być badania z kategorii geografii internetu. Maria Nowina 
Konopka omawiając to zagadnienie wymienia najistotniejsze źródła 
danych dla tej metody (Bank Światowy, Eurostat, Europejską Agendę 
Cyfrową, GUS, ITU)159, kluczowe strony instytucji, firm lub organi-
zacji zajmujących się badaniem wybranego wycinka w tym nurcie 
(Market Share Statistics for Internet Technologies, StatCounter 
GlobalStats, We are social, Domain Statistics, ICANN, Alexa, Most 
Popular Websites, Majestic Million, Wikipedia Statistics)160, a także 
przykłady narzędzi do wizualizacji tego rodzaju danych (Google 
Trends, GDELT)161.

156 M. Nowina Konopka, Przyczynek do metodologii badań internetu, ze szczególnym 
uwzględnieniem geografii internetu [w:] Metody badań medioznawczych i ich 
zastosowanie, dz. cyt., s. 343.

157 D. Jemielniak, Netnografia, czyli etnografia wirtualna: nowa forma badań etno-
graficznych, „Prakseologia” 2013, nr 154, s. 98.

158 Tamże.
159 M. Nowina Konopka, dz. cyt., s. 350–351.
160 Tamże, s. 352–354.
161 Tamże, s. 354–355.
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Do jednej z podstawowych metod badania mediów społeczno-
ściowych należy SNA (Social Network Analysis). Jest to „grupa metod 
zajmujących się analizą wzajemnych powiązań i wyszukiwaniem 
struktur we wspólnotach z wykorzystaniem sieci i elementów teorii 
grafów”162. Ich rozwój pozostaje sprzężony z rozwojem oprogramowania 
umożliwiającego ich zastosowanie. Andrzej Dudek zebrał wszystkie 
najważniejsze z nich, na czele z UCINET i PAJEK, i przedstawił 
w formie tabeli163, co jest pomocne przy doborze narzędzia analizy.

Niemniej zastosowanie wybranego oprogramowania jest zazwy-
czaj możliwe dopiero po pobraniu danych. Bartłomiej Łódzki cha-
rakteryzuje i wymienia tego typu narzędzia przydatne w badaniach 
medioznawczych, zwracając szczególną uwagę na badania mediów 
społecznościowych164. Obszerną listę (wraz z zastosowaniami) mo-
żemy znaleźć także np. u Wasima Ahmeda165. Jednakże spectrum 
narzędzi umożliwiających zbieranie danych na użytek akademicki, 
tj. bez użycia web crawlingu, stale się zmienia.

Aktorami społecznościowej dyplomacji publicznej są najczęściej 
politycy, których działalność analizowana jest w badaniach z zakresu 
m.in. komunikacji politycznej bądź marketingu politycznego, z wy-
korzystaniem różnych metod i technik. Lucia Vesnic-Alujevic badała 
wykorzystanie mediów społecznościowych przez członków Parlamentu 
Europejskiego na podstawie wywiadów z europarlamentarzystami 
bądź osobami zarządzającymi ich profilami w mediach społecz-
nościowych166. Jednak najczęściej autorzy bazują na jednoczesnej 

162 A. Dudek, Social Network Analysis jako gałąź wielowymiarowej analizy staty-
stycznej, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2016, 
nr 426, s. 42–43.

163 Tamże, tab. 2, s. 44–45.
164 B. Łódzki, Narzędzia internetowe w transnarodowych badaniach medioznawczych 

[w:] Lokalne – Regionalne – Transnarodowe. Rola mediów w kształtowaniu wspól-
not, red. K. Kopecka-Piech, K. Wasilewski, Stowarzyszenie naukowe „Polska 
w Świecie”, 2016, s. 139–157.

165 W. Ahmed, Using Twitter as a data source: An overview of current social media 
research tools, https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2015/07/10/social-
-media-research-tools-overview/ (dostep: 29.06.2020).

166 L. Vesnic-Alujevic, Members of the European Parliament Online: The Use of Social 
Media in Political Marketing, Centre for European Studies, 2013.

https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2015/07/10/social-media-research-tools-overview/
https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2015/07/10/social-media-research-tools-overview/
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analizie ilościowej i jakościowej treści z profili. Jako przykład można 
podać badania Małgorzaty Adamik-Szysiak167 dotyczące aktywności 
liderów partii politycznych na Twitterze (sposobu i częstotliwości 
używania tego medium społecznościowego do komunikacji z po-
tencjalnymi wyborcami). Na podstawie danych z Twittera z okresu 
jednego miesiąca przeprowadziła ona analizę ilościową i jakościową 
zawartości tych profili (m.in. porównała je pod kątem liczby tweetów, 
ich typów, poruszanych w nich tematów, reakcji na nie użytkowni-
ków). Kamil Giemza przenalizował (wykorzystując mixed methods 
research) zawartość Fanpage’y pięciu warszawskich eurodeputowa-
nych na Facebooku, opublikowaną w ciągu jednego roku. Badaniu 
poddał sekcję „about”, by scharakteryzować, co eurodeputowani 
mówią o sobie, przeprowadził analizę ilościową słów kluczowych, 
a także jakościową – tematów i głównych funkcji opublikowanych 
postów168. Znaczący nurt w podejściu do badań polityków w me-
diach społecznościowych stanowi także wykorzystywanie w tym 
celu różnych mierników bądź indeksów.

2.3.2. MIERNIKI W BADANIACH 
MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Jedną z inicjatyw badawczych, o których warto w pierwszej kolejności 
wspomnieć, jest projekt realizowany w 2014 roku dotyczący analizy 
aktywności polskich polityków na Twitterze. Wieloaspektowej ana-
lizie poddano 10 profili, które w okresie projektowania tego badania 
posiadały największą liczbę śledzących na Twitterze. Zebrano z nich 
dane (opublikowane w okresie 29.11.–30.12.2013) i przeanalizowano 
z różnych perspektyw. Uzyskane wyniki, a przede wszystkim użyte 
narzędzia, opisano w kilku publikacjach169. Zestawiając informacje 

167 M. Adamik-Szysiak, Twitter in Communication Strategies of the Leaders of the 
Polish Political Parties, “e-Politikon” 2014, Issue 9, s. 109–131.

168 K. Giemza, Characteristics of Political Communication in Social Networks. Mixed 
Methods Research on the Example of Warsaw Meps, “e-Politikon” 2014, Issue 
9, s. 164–187.

169 T. Gackowski, Top 10 Polish Politicians on Twitter – a Revolution in Political Com-
munication. Reconnaissance research, „e-Politikon” 2014, Issue 9; T. Gackowski, 
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w nich zawarte, w tabeli 2.5 krótko scharakteryzowano kierunki ana-
lizy i miary użyte do porównania aktywności polityków na Twitterze. 
Prócz podstawowych informacji o poszczególnych zaproponowanych 
indeksach/miarach, oceniono je także pod kątem tego, czy dotyczą 
one perspektywy nadawcy (tj. zależą od właścicieli/administratorów 
danego konta), czy odbiorcy (użytkowników Twittera). Natomiast 
tam, gdzie to było możliwe, w przypadku wcześniej wybranej per-
spektywy nadawcy, starano się jeszcze dookreślić materię danego 
indeksu/miary, tj. określić, czy bardziej dotyczy treści tweetów (prze-
kazywania informacji za pomocą języka naturalnego) bądź formy 
(sposobu komunikowania).

Tabela 2.5. Indeksy (miary) aktywności polityków na Twitterze

NAZWA 
INDEKSU/
MIARY ZMIENNE OPIS PERSPEKTYWA

MATERIA 
INDEKSU/ 
MIARY

Pa
no

ra
m

a 
ak

ty
w

no
śc

i 
na

 Tw
itt

er
ze liczba tweetów, liczba 

śledzonych (following), 
liczba śledzących 
(followers)

ogólne informacje 
dot. konta

nadawcy i odbiorcy -

Śr
ed

ni
a 

lic
zb

a 
tw

ee
tó

w
 

dz
ie

nn
ie

liczba tweetów, okres 
czasu (dni)

ogólne informacja 
dot. konta

nadawcy -

In
de

ks
 d

ys
ku

rs
yw

no
śc

i liczba retweetowanych 
tweetów, udział 
tweetów, które były 
retweetowane

jak politycy 
wpływają 
na dyskurs 
polityczny, czyli ile 
tweetów zostało 
uznanych za warte 
powielenia

odbiorcy -

In
de

ks
 

dy
sp

er
sy

jn
oś

ci liczba retweetów, 
procent tweetów, które 
zostały retweetowane

jak często politycy 
retweetują treści 
z innych kont

nadawcy forma 
tweetów

Twitter w rękach polityków. Rzecz o metodologii i potencjale badań mediów 
społecznościowych [w:] Metodologie badań medioznawczych, red. T. Gackowski, 
Media początku XXI wieku, Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszaw-
skiego, Warszawa 2014.



1212.3. Obszary badań dyplomacji cyfrowej

NAZWA 
INDEKSU/
MIARY ZMIENNE OPIS PERSPEKTYWA

MATERIA 
INDEKSU/ 
MIARY

In
de

ks
 

in
te

ra
kt

yw
no

śc
i liczba użytkowników 

Twittera wspomninych 
w tweetach, liczba 
odpowiedzi na tweety 
innych

jak często 
politycy wchodzą 
w interakcje

nadawcy treść> 
forma 
tweetów

In
de

ks
 

hi
pe

rt
ek

st
ua

ln
oś

ci liczba linków 
w tweetach, średnia 
liczba linków 
przypadająca na każdy 
tweet

jak często politycy 
w postach odsyłają 
do innych źródeł 
informacji bądź 
opinii

nadawcy forma> 
treść 
tweetów

In
de

ks
 

in
te

rt
ek

st
ua

ln
oś

ci

liczba hashtagów, liczba 
hashtagów przypadając 
na każdy tweet

jak często politycy 
umieszczją 
w tweetach 
hashtagi, próbując 
uczestniczyć 
w szerszym 
dyskursie

nadawcy treść> 
forma 
tweetów

In
de

ks
 p

op
ul

ar
no

śc
i

liczba tweetów 
polubionych przez 
śledzących, całkowita 
liczba polubionych 
tweetów, liczba lików 
przypadająca na każdy 
tweet

na ile treści 
publikowane 
przez polityków 
są wspierane przez 
użytkowników

odbiorcy -

Pa
no

ra
m

a 
te

m
at

yk
i t

w
ee

tó
w przypisanie treści 

poszczególnych 
tweetów 
do maks. 3 z 20 
możliwych kategorii 
tematycznych

czego dotyczą 
tweety polityków

nadawcy treść 
tweetów

Ko
nt

ek
st

ua
liz

ac
ja

 
tw

ee
tó

w

przypisanie treści 
poszczególnych 
tweetów do jednego 
z sześciu kontekstów

orientacja 
tematyczna, 
dominujący 
kontekst tweeta

nadawcy treść 
tweetów

Ce
l t

w
ee

tó
w

określenie celu tweeta: 
informacja/opinia 
(a następnie wybranie 
jednego z czterech 
subcelów w każdej 
kategorii)

idenyfikacja 
głównego celu 
tweetu

nadawcy treść 
tweetów

Źródło: opracowanie własne na podstawie: T. Gackowski, Top 10 Polish 
Politicians on Twitter…; T. Gackowski, Twitter w rękach polityków.
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Kilka z wymienionych w tabeli 2.5 indeksów wymaga przywo-
łania komentarza autora, by w pełni zrozumieć ich użyteczność. 
Charakteryzując indeks dyspersyjności, Gackowski wyróżnia „kon-
centratorów zapożyczonych skądinąd treści” bądź unikatowość 
konta (tweety zostały oryginalnie przygotowane, by je opublikować 
na danym koncie)170. Opisując indeks hipertekstualności, podkre-
śla potrzebę stworzenia „mapy linków”, by móc lepiej zobrazować, 
na jakie treści (i jakiego rodzaju) najczęściej powołują się politycy171. 
Natomiast indeks popularności jest o tyle istotny, że retweetowanie 
bądź odpowiadanie na tweety nie oznacza poparcia, gdyż klarow-
nym wyznacznikiem wyrażenia poparcia dla określonej treści jest 
jej polubienie172.

W tabeli można zauważyć, że w przypadku indeksów interaktyw-
ności, intertekstualności i hipertekstualności nie przypisano im domi-
nującej materii. Jest to podyktowane tym, że wymagałoby to szerszej 
dyskusji, więc jedynie w sposób subiektywny oceniono każdy z nich. 
Z aktywnością nadawców (tj. polityków) i formą tweetów (ze względu 
na barierę językową) szczególnie wiąże się indeks dyspersyjności, 
mówiący o tym, na ile profil był miejscem publikowania treści ory-
ginalnych, a na ile jedynie upubliczniania innej zawartości, a także 
indeks hipertekstualności – związany z umieszczaniem w tweetach 
linków do treści spoza tej platformy. Idee obydwu zostały wykorzy-
stane przy konstrukcji kategoryzacji badanych postów z mediów 
społecznościowych w ramach prowadzonych badań empirycznych.

Omówione wyżej indeksy aktywności polityków na Twitterze 
Gackowskiego zostały częściowo wykorzystane do stworzenia in-
deksu skuteczności graczy173. Jest to miernik zastosowany do po-
równania aktywności dziennikarzy na Twitterze, patrząc na tego 
rodzaju aktywność przez pryzmat gry. (Użytkownicy platformy 

170 T. Gackowski, Twitter w rękach polityków…, s. 174–175.
171 Tamże, s. 179–183.
172 T. Gackowski, Top 10 Polish Politicians on Twitter…, p. 150–152.
173 I. Leonowicz-Bukała, A. Martens, Twitter jako dziennikarska gra online – po-

pularność kontra efektywność, czyli propozycja indeksu skuteczności graczy [w:] 
Gry w komunikacji, Media na początku XXI wieku, t. 30, red. T. Gackowski, 
K. Brylska, ASPRA-JR, s. 97–112.
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„rywalizują o punkty” głównie poprzez publikowanie tweetów, reguły 
gry wyznacza architektura aplikacji, a każdy użytkownik ma swój 
osobisty „profil”174.) W sumie na potrzeby badania zebrano ponad 
300 tys. tweetów w języku polskim, zawierających słowa kluczowe 
dotyczące konfliktu na Ukrainie, opublikowane pomiędzy 1 maja 
2014 a 30 kwietnia 2015. Następnie spośród nich wyselekcjonowano 
te, które były autorstwa dziennikarzy (ok. 20 tys.)175 i wyliczono na ich 
podstawie indeksy dyspersyjności, interaktywności i popularności. 
Średnia arytmetyczna z uzyskanych wyników stanowi wspomniany 
indeks skuteczności. Sposób jego obliczania przedstawiono poniżej.

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑠𝑠𝑠𝑠𝑒𝑒𝑠𝑠𝑠𝑠𝐼𝐼𝑠𝑠ś𝑠𝑠𝑐𝑐 =
𝑙𝑙𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑒𝑒𝑠𝑠𝑘𝑘𝑒𝑒𝐼𝐼𝑠𝑠𝑙𝑙𝑘𝑘𝑠𝑠𝑘𝑘

𝑙𝑙𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑠𝑠𝑡𝑡𝑒𝑒𝑒𝑒𝑠𝑠ó𝑡𝑡 + 𝑙𝑙𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑘𝑘𝑒𝑒𝑠𝑠𝑡𝑡𝑒𝑒𝑒𝑒𝑠𝑠ó𝑡𝑡
𝑙𝑙𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑠𝑠𝑡𝑡𝑒𝑒𝑒𝑒𝑠𝑠ó𝑡𝑡 + 𝑙𝑙𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑝𝑝𝑠𝑠𝑙𝑙𝑠𝑠𝑙𝑙𝑐𝑐𝑒𝑒ń

𝑙𝑙𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑠𝑠𝑡𝑡𝑒𝑒𝑒𝑒𝑠𝑠ó𝑡𝑡
3  

 

Choć w znacznej mierze miernik ten odnosi się do perspektywy 
odbiorców na Twitterze, to zwrócenie na niego uwagi ma przede 
wszystkim na celu pokazanie, o ile wykorzystanie miernika (przy-
gotowanego w konkretnym celu) może zmienić optyką spojrzenia 
na posiadane dane. Autorki bowiem zastosowały indeks w stosun-
ku do 10 dziennikarzy najczęściej śledzonych na Twitterze, którzy 
opublikowali w momencie badania różne liczby tweetów. Natomiast 
uzyskany dzięki indeksowi skuteczności ranking skuteczności dzienni-
karzy odnośnie konfliktu na Ukrainie prezentuje się zupełnie inaczej.

Indeks skuteczności został później wykorzystany przez inne au-
torki176 w celu porównania zawartości profili twitterowych ministrów 
i ministerstw ds. polityki zagranicznej (lub ich odpowiedników) 
czterech krajów: Wielkiej Brytanii, Polski, Ukrainy i Rosji. Dane 
z wybranych celowo sześciu profili (ministrowie dwóch krajów nie 
posiadali osobistych profili) z około dwóch tygodni poddano analizie 
ilościowej i jakościowej. W ramach pierwszej, prócz porównania 

174 Tamże, s. 103.
175 Tamże, s. 99–100.
176 E. Kuźniar, N. Filimoniuk, E-diplomacy on Twitter. International comparison 

of strategies and effectivity, “Social Communication” 2017, vol. 2, s. 34–41.
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na zasadzie popularności i liczby tweetów, zastosowano także indeks 
skuteczności. Zaś w drugiej części skupiono się na hashtagach, od-
powiedziach i multimediach załączonych do tweetów. Wspomniano 
także o ich tematyce i językach. Z uzyskanych tam wyników zasto-
sowania indeksu skuteczności płynie jeden bardzo istotny wniosek: 
indeks ten, bez komentarza w postaci badań jakościowych, nie jest 
narzędziem odpowiednim do badania dyplomacji cyfrowej. Wynika 
to przede wszystkim z tego, że przyczyną (na którą także zwracają 
uwagę autorki) różnic w uzyskanych wynikach jest popularność 
poszczególnych języków używanych na profilach (i przyjęte strate-
gie językowe). Badania te jednoznacznie wskazują na konieczność 
ujęcia tego aspektu w badaniach dotyczących dyplomacji cyfrowej.

Jeszcze innym, inspirującym niniejsze rozważania badaniem 
komunikacji politycznej był Social Media Political Index 2014177, 
mający sprawdzić stopnień wykorzystania najpopularniejszych me-
diów społecznościowych przez polityków z krajów Europy Środkowej. 
Punktem wyjścia w tym przypadku był brak badań porównawczych 
państw tego rejonu odnośnie mediów społecznościowych, a jedynie 
studia przypadków bądź proste porównania ilościowe aktywności 
w poszczególnych mediach społecznościowych178. W związku z po-
wyższym, zebrano dane z jednego miesiąca, odnośnie czterech najpo-
pularniejszych ówcześnie serwisów społecznościowych: Facebooka, 
Twittera, Google+ i YouTube’a wszystkich członków parlamentów 
krajowych, Parlamentu Europejskiego, głów państw, szefów rządów 
i ministrów z 11 państw Europy Środkowej (tj. Bułgarii, Chorwacji, 
Czech, Estonii, Węgier, Łotwy, Litwy, Polski, Rumunii, Słowacji 
i Słowenii). W sumie wybrano do analizy 3173 osób bądź instytu-
cji. Tworząc poszczególne wskaźniki, bazowano także na danych 
z Eurostatu odnośnie do procentu osób regularnie korzystających 
z internetu i używających go do kontaktu z politykami w tych krajach.

177 O. Annusewicz, A. Morawski, Social Media in Political Communication in Central 
Europe – Quantitative Analysis. Social Media Political Index 2014, “e-Politikon” 
2014, Issue 9, s. 9–42.

178 Tamże, s. 11.
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W pierwszej kolejności scharakteryzowano kolejno kraje z wyko-
rzystaniem pięciu kryteriów, następnie porównano je wszystkie przy 
pomocy Social Media Political Index, który opiera się na czterech 
wskaźnikach. W tabeli 2.6 zestawiono wszystkie mierniki.

Tabela 2.6. Social Media Political Index oraz jego składowe

WSKAŹNIK DEFINICJA

Wskaźnik reprezentacji 
politycznej (political 
representation factor)

stosunek zarejestrowanych podmiotów (polityków/
instytucji) w mediach społecznościowych do całkowitej 
ich liczby

Maksymalne 
prawdopodobieństwo dotarcia 
do potencjalnych wyborców 
(maximal probability 
of reaching potential voters)

iloczyn wskaźnika reprezentacji politycznej danej sieci 
społecznościowej oraz odsetka obywateli w wieku 
16–74 lat, którzy regularnie korzystają z internetu

Wskaźnik aktywnej obecności 
(active presence factor)

porównanie zarejestrowanych kont w danym 
medium społecznościowym z liczbą aktywnych 
(tzn. opublikowano coś na nich w ciągu miesiąca 
poprzedzającego badanie)

Wskaźnik aktywnej politycznej 
reprezentacji (active political 
representation factor)

stosunek zarejestrowanych aktywnych podmiotów 
do ogólnej liczby badanych podmiotów

Wskaźnik aktywnego potencjału 
politycznego (active political 
potential factor)

lloczyn wskaźnika aktywnej politycznej reprezentacji 
danej sieci społecznościowej oraz odsetka obywateli 
w wieku 16–74 lat, którzy regularnie korzystają 
z internetu.

Wskaźniki składowe Social Media Political Index (SMPI)

Wskaźnik aktywności (activity 
factor) – AF

całkowita liczba kont w mediach społecznościowych 
podmiotów z danego kraju w stosunku do liczby 
aktywnych z nich

Współczynnik nasycenia 
(saturation factor) – SF

liczba aktywnych kont wszystkich podmiotów 
we wszystkich mediach społecznościowych w stosunku 
do całkowitej możliwej maksymalnej ich liczby

Współczynnik zasięgu (reaching 
factor) – RF

współczynnik nasycenia oraz odsetek obywateli, którzy 
regularnie korzystają z internetu

Pomocniczy wskaźnik zasięgu 
(auxiliary reaching factor) – ARF

współczynnik nasycenia oraz odsetek obywateli, którzy 
korzystają z internetu w celu kontaktu z politykami

SMPI=0,3*AF+0,2*SF+0,4*RF+0,1*ARF

Źródło: opracowano na podstawie: O. Annusewicz, A. Morawski, Social 
Media in Political Communication in Central Europe – Quantitative Analysis. 

Social Media Political Index 2014, „e-Politikon” 2014, Issue 9, p. 9–42.
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W porównaniu do wcześniej opisanych wskaźników aktywności 
polityków na Twitterze, Social Media Political Index odnosi się nie 
do jednego, lecz aż czterech mediów społecznościowych. Co wię-
cej, przyjęto w nim głównie perspektywę nadawcy, analizowano 
różne osoby/instytucje, a także porównano kilka krajów. Niestety 
skupiono się w nim tylko na posiadaniu i aktywnym prowadzeniu 
profili – w zupełności nie analizując zawartości (treści czy formy 
postów). Pod tym kątem indeksy aktywności polityków na Twitterze 
Gackowskiego dają bardziej szczegółowe wyniki. Niemniej Social 
Media Political Index pozwala na porównanie różnych krajów dzięki 
użyciu tej samej miary oraz odniesienie się do danych z Eurostatu.

2.3.3. ISTOTA BADAŃ DYPLOMACJI CYFROWEJ
Za źródła danych w dyplomacji można uznać m.in. dane wygenero-
wane automatycznie przez urządzenia mobilne, pochodzące z inte-
netu (np. z mediów społecznościowych bądź stron internetowych) 
czy geoprzestrzenne (np. z satelity)179. Są nimi także te uzyskane 
z przeszukiwania różnych tekstów, dokumentów dyplomatycznych 
czy raportów, dotyczące wcześniejszych zachowań wyborczych, jak 
i decyzji politycznych180. Dane mogą być pozyskiwane i wykorzy-
stywane dla ułatwienia prowadzenia spraw konsularnych (np. w celu 
lokalizowania obywateli). Stanowią ważny element działań dyplo-
matycznych dotyczących handlu, rozwoju czy prawa181. Niemniej 
dostęp i gromadzenie ich wymaga zarówno specjalnych uprawnień, 
jak i nierzadko odpowiedniej infrastruktury (sprzętu, aplikacji, opro-
gramowania itd.).

Danymi relatywnie łatwymi do zebrania i analizy, które bazują 
na dużych liczbach postów (tweetów itd.), są te pochodzące z mediów 
społecznościowych. Ich analiza może przybierać różne formy182, np.:

179 B. Rosen Jacobson, K.E. Höne, J. Kurbalija, Data diplomacy. Updating diplomacy 
to the big data era, DiploFoundation, Geneve 2018, p. 12.

180 Tamże, p. 24–25.
181 Tamże, p. 30–37.
182 Tamże, p. 23.
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• pozyskiwania opinii (opinion mining) – poprzez selekcję opinii 
spośród treści tekstowych;

• analizy sentymentu (sentiment analysis) – połączenie prze-
twarzania języka naturalnego, analizy tekstowej i lingwistyki 
obliczeniowej w celu wydobycia informacji subiektywnych;

• analizy sieci (network analysis) –m.in. zidentyfikowanie klu-
czowych uczestników debaty na dany temat (tzw. węzłów sieci);

• śledzenia hashtagów (hashtag tracking) – śledzenie rozprze-
strzeniania się treści opatrzonych danym hashtagiem.

Tego rodzaju analizy mogą prowadzić do różnych spostrzeżeń 
w kwestii zrozumienia kluczowych spraw (tematów) poruszanych 
w ramach debaty publicznej, zidentyfikowania liderów opinii i in-
fluencerów, a także monitorowania ruchów społecznych183. Każdy 
z wymienionych efektów może dotyczyć zarówno obywateli danego 
kraju, jak i społeczności zagranicznej.

Dyplomacja publiczna, rozumiana w kategoriach komunikacji, 
również w dużej mierze może czerpać z potencjału big data – w zakresie 
rozumienia dyskursu, percepcji i zachowań odbiorców, możliwości 
lepszego dostosowania wiadomości do grupy docelowej, a także mie-
rzenia efektywności prowadzonej komunikacji (bądź kampanii)184. 
Przy czym autorzy raportu Data diplomacy jednocześnie podkreślają 
rolę dobrze przygotowanego personelu ds. komunikacji oraz fachowo 
opracowanych materiałów. Wyniki analizy danych mogą być przy-
datnym przewodnikiem, lecz nie zastąpią wykwalifikowanej kadry185.

Prócz sposobów gromadzenia i analizy danych z mediów spo-
łecznościowych, warto wspomnieć jeszcze o przynajmniej jednej 

– najpopularniejszej – witrynie zawierającej rankingi ich używania. 
Taką stroną publikującą porównania aktywności liderów politycznych 
(głów państw, szefów rządów i ministrów ds. polityki zagranicznej) 
oraz organizacji międzynarodowych jest twiplomacy.com Zawiera ona 
dane dot. aktywności m.in. na Twitterze, Facebooku i Instagramie. Jej 

183 Tamże.
184 Tamże, p. 27.
185 Tamże.
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zaletą są publikowane okresowo raporty dot. np. najaktywniejszych 
polityków w danym medium społecznościowym w określonym czasie. 
Z kolei minusem strony jest to, że udostępniane tam rankingi dotyczą 
jedynie kilku cech odnośnie każdego medium społecznościowego: 
liczby śledzących, aktywności (liczby postów dziennie), efektywności 
(liczby interakcji na post) czy całkowitej liczby interakcji. Strona 
ta zawiera aktualizowane i rzetelne dane dotyczące aktywności 
liderów politycznych w mediach społecznościowych. Jednak na jej 
podstawie nie można wnioskować o społecznościowej dyplomacji 
publicznej, ponieważ w zestawieniach nie uwzględniono elementu 
wskazującego na to, że poszczególne profile lub przekazy mogą być 
kierowane nie do własnych obywateli. Innymi słowy, politycy z krajów 
z dużą liczbą ludności, których język oficjalny ma wielu użytkowni-
ków, często wypadają w zestawieniach lepiej, co niekoniecznie musi 
świadczyć o tym, że bardzo dobrze wykorzystują media społeczno-
ściowe do dyplomacji.

Jak można zauważyć na powyższym przykładzie, badania dyplo-
macji cyfrowej wymagają krytycznego spojrzenia i uważnych analiz. 
Często zajmują się nimi wyspecjalizowane jednostki (organizacje), 
zrzeszające praktyków i teoretyków zagadnienia, którzy śledząc tren-
dy i zmiany w środowisku dyplomatycznym, komentują i analizują 
te zmiany. Jako przykład takich ośrodków można wymienić chociażby 
Clingendael, czyli Holenderski Instytut Spraw Międzynarodowych186 
(niezależny think tank i jednostka badawcza zajmująca się sprawami 
międzynarodowymi), czy DiploFoundation187 – fundację założoną 
przez rządy Malty i Szwajcarii (działającą głównie na rzecz umocnienia 
na arenie międzynarodowej pozycji małych państw). Na stronach 
tych podmiotów zamieszczane jest wiele materiałów – od komentarzy 
po raporty dotyczące dyplomacji.

Badaniem dyplomacji cyfrowej, o którym warto wspomnieć, jest 
także identyfikacja i badanie czynników wpływających na wdrażanie 
i upowszechnianie tej formy w działaniach wewnętrznych i zewnętrznych 

186 Clingendael – the Netherlands Institute of International Relations, https://www.
clingendael.org/ (dostęp: 30.06.2020).

187 https://www.diplomacy.edu/ (dostęp: 30.06.2020).

https://www.clingendael.org/
https://www.clingendael.org/
https://www.diplomacy.edu/
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odpowiednich resortów188. Badacze wzięli na warsztat ministerstwa 
ds. polityki zagranicznej trzech krajów (Stanów Zjednoczonych, Wielkiej 
Brytanii i Kataru) wraz z podległymi im jednostkami (ambasady, 
konsulaty itd.). W pierwszej kolejności, na podstawie wywiadów 
przeprowadzonych z osobami odpowiedzialnymi za dyplomację 
cyfrową wybranych jednostek, wyróżnili osiemnaście czynników 
wpływających na wdrażanie dyplomacji cyfrowej i je zdefiniowali 
(odporność na zmiany, świadomość/praktyka, tajność, akceptacja, 
zaufanie, ryzyko, przewaga konkurencyjna/korzyści/motywacje, za-
soby ludzkie, czynniki organizacyjne, wymiar ekonomiczny, kultura 
i tradycja, wymiar społeczny, wymiar polityczny, wymiar prawny, 
możliwości cyfrowe organizacji/ infrastruktura techniczna, powszechny 
dostęp, interakcje obywateli/natura komunikacji, wspólność dyplo-
macji cyfrowej)189. Następnie, na podstawie dyskusji z wybranymi 
osobami, ustalono wzajemne relacje pomiędzy tymi czynnikami, 
tj. kierunek ich wpływu na siebie bądź jego brak. Korzystając z me-
tody Interpretive Structural Modeling (ISM), wygenerowano model 
obrazujący wzajemne powiązania i w prosty sposób porządkujący 
otoczenie dyplomacji cyfrowej. Kluczowa wydaje się pierwsza część 
badań związana z identyfikacją czynników wpływających na upo-
wszechnianie dyplomacji cyfrowej: wśród nich tylko jeden (kultura 
i tradycja) związany jest ze znajomością języków obcych, a żaden 
bezpośrednio nie odnosi się do liczby osób korzystających z inter-
netu czy poszczególnych mediów społecznościowych. Ze względu 
na stopień uogólnienia modelu nie ma to dużego znaczenia, lecz 
stanowi pewną lukę w badaniach dyplomacji cyfrowej.

Jeszcze jeden przykład badań dyplomacji stanowi Global Diplomacy 
Index190, opracowany i udostępniany przez Lowy Instutute191 (nieza-
leżny, międzynarodowy think tank z Sydney). Na witrynie poświęconej 
temu miernikowi znajduje się m.in. ranking oraz interaktywna mapa 
państw, na której zilustrowano umiejscowienie ambasad, konsulatów 

188 H. Al-Muftah i in., dz. cyt., s. 1–13.
189 Tamże, p. 6–7.
190 https://globaldiplomacyindex.lowyinstitute.org/ (dostęp: 30.06.2020).
191 https://www.lowyinstitute.org/ (dostęp: 30.06.2020).

https://globaldiplomacyindex.lowyinstitute.org/
https://www.lowyinstitute.org/
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czy stałych misji dyplomatycznych na świecie. Umożliwia ona porów-
nanie krajów pod tym kątem, wizualizację sieci jednostek podległych 
ministerstwom ds. polityki zagranicznej wybranych państw, jak 
również rankingi liczby przedstawicielstw zagranicznych. Ten mier-
nik pozwala w łatwy sposób zobaczyć, ile i gdzie kraje mają swoje 
placówki. Jednakże nie uwzględniono w nim wszystkich krajów 
(jedynie państwa OECD, G20 i wybrane azjatyckie), m.in. brakuje 
kilku państw członkowskich Unii Europejskiej.

2.3.4. DATA DIPLOMACY
Ostatnią koncepcją, której nie można pominąć w kontekście dy-
plomacji cyfrowej, jest data diplomacji, czyli dyplomacja danych. 
Pojęcie big data różnie się tłumaczy. Dwa najpopularniejsze podej-
ścia to rozróżnienie na zasadzie skali (big data – jako duże zbiory 
danych)192 lub rodzaju analizy, która jest na nich wykonywana (czyli 
informacje i wiedza jakie mogą powstać na ich podstawie)193. Ogółem 
dane będące elementem składowym dużych baz danych (big data) 
mogą pochodzić z różnych źródeł: „z serwisów społecznościowych, 
[…] z zapisów logowania się na serwerach, przesyłu danych, zdjęć 
satelitarnych, transakcji bankowych, plików MP3, zawartości ser-
wisów internetowych, skanów dokumentów, ścieżek GPS (Global 
Positioning System) etc.”194

Warto jeszcze zauważyć, że big data różnią się od analizy danych. 
Podstawowa różnica polega na tym, że bardzo często nie pozwalają 
na zidentyfikowanie przyczyn zjawisk, lecz jedynie korelacji, pew-
nych wzorców. Warto też zaznaczyć, że w dyplomacji wiedza o tym, 

„jak” coś działa, może nie być wystarczająca, jednakże jednocześnie 
może być punktem wyjścia do znalezienia odpowiedzi na pytanie 

„dlaczego” w szeroko pojętej polityce zagranicznej195.

192 B. Rosen Jacobson, K.E. Höne, J. Kurbalija, dz. cyt., p. 14.
193 Tamże, p. 15.
194 K. Janc, Geografia internetu, „Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju 

Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego” 2017, nr 41, s. 97.
195 B. Rosen Jacobson, K.E. Höne, J. Kurbalija, dz. cyt., p. 16.
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Duże zbiory danych stanowią zarówno wyzwanie, by umiejętnie 
je gromadzić, przetwarzać, przechowywać, chronić i w odpowiedni 
sposób z nich korzystać, jak i potencjał. Mogą poprawić procesy 
konsularne, pomóc w przygotowaniu się dyplomatów do złożonych 
negocjacji, polepszyć prognozowanie skutków kryzysów klimatycz-
nych, czy być wykorzystywane do lokalizacji kampanii dezinfor-
macyjnych196. W każdym przypadku kluczowa jest jednakże ich 
interpretacja ze strony doświadczonych analityków i dyplomatów.

Dyplomacja danych (data diplomacy) to stosunkowo nowe po-
jęcie, które łączy w sobie koncepcje pochodzące z „nauki o danych, 
technologii i informatyki z naukami społecznymi, stosunkami mię-
dzynarodowymi i negocjacjami dyplomatycznymi, a w niektórych 
przypadkach oferuje nowe narzędzia dyplomatyczne, które ułatwiają 
utrzymywanie globalnych (i lokalnych) relacji”197. Powyższa cha-
rakterystyka pojęcia, choć przywoływana w różnych publikacjach, 
doczekała się kontynuacji, która precyzuje, czym konkretnie jest 
dyplomacja danych. Została zdefiniowana jako „wykorzystanie 
działań i umiejętności dyplomatycznych przez różne podmioty 
w celu pośrednictwa i zwiększenia dostępu do danych, a także ich 
powszechnego wykorzystania i zrozumienia”198.

W ramach dyplomacji danych wyróżniono trzy jej podkategorie: 
dane w dyplomacji (data in diplomacy), dyplomację dla danych 
(diplomacy for data) oraz dane dla dyplomacji (data for diplomacy). 
Poszczególne wymienione pojęcia przenikają się – ich wspólnym 
mianownikiem są dane, lecz można także wskazać między nimi 
różnice. Określenie „dane w dyplomacji” dotyczy pozyskiwania 
danych i na ich podstawie wiedzy eksperckiej o stosunkach między 
państwami, a także innymi podmiotami. Uzyskane na podstawie 
analizy danych informacje np. w kwestii różnych norm (chociażby 

196 C. Clüver Ashbrook, From Digital Diplomacy to Data Diplomacy, “Analysis & 
Opinions – International Politics and Society” 2020.

197 T. Dye, „Data Diplomacy” [w:] Scientific Drivers of Diplomacy. Science Diplomacy 
2015 Conference, American Association for the Advancement of Science, 2015, 
p. 19.

198 A. Boyd, J. Gatewood, S. Thorson, T.D.V. Dye, Data diplomacy, “Science & 
Diplomacy” 2019, vol. 8, nr 1.
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związanych z kredytami międzynarodowymi) mogą być ważnym ar-
gumentem w negocjacjach. Dyplomacja dla danych z kolei odnosi się 
do działań mających na celu ulepszanie wykorzystania i interpretacji 
danych. Inicjatywy o takim charakterze mają na celu np. wprowa-
dzenie ustandaryzowanego sposobu kodowania danych i sposobów 
ich opracowywania, by możliwe było dokonywanie porównań mię-
dzynarodowych, promowanie podejmowania decyzji politycznych 
na bazie wiedzy naukowej czy ochronę danych użytkowników in-
ternetu. Natomiast dane dla dyplomacji to koncepcja współpracy 
ekspertów w celu stworzenia forum współpracy. Przykładem może 
być wykorzystywanie danych w międzynarodowych programach 
pomocy humanitarnej i rozwojowej199. Omówione trzy kategorie 
ujęto w tabeli 2.7.

Tabela 2.7 Formy dyplomacji danych (data diplomacy)

Dane w dyplomacji
(data in diplomacy)

Dyplomacja dla danych 
(diplomacy for data)

Dane dla dyplomacji 
(data for diplomacy)

Cechy definicyjne zbieranie danych 
w celu kierowania 
lub zapobiegania 
zmianom

zastosowanie technik 
dyplomatycznych 
w celu wykorzystania 
potencjału danych 
lub zapobiegania 
niewłaściwego ich 
używania

wykorzystanie 
i kontrola danych 
w celu budowania 
potencjału 
i umacniania 
stosunków 
dyplomatycznych

Źródło: opracowanie własne na podstawie A. Boyd, J. Gatewood, S. Thorson, 
T.D.V. Dye, Data diplomacy, „Science & Diplomacy” 2019, vol. 8, nr 1

Wzajemne oddziaływanie pomiędzy danymi a dyplomacją w prak-
tyce przejawia się w trzech wymiarach. Dane mogą służyć jako nowe 
narzędzie dla dyplomacji, być jej przedmiotem (tematem) lub też 
zmieniać środowisko, w jakim funkcjonuje200. Innymi słowy, w ra-
mach dyplomacji danych można mówić o wykorzystaniu danych 
np. z mediów społecznościowych, by lepiej poznać poglądy odbiorców 
zagranicznych. Podejście to odnosi się do „zbierania, analizowania 
oraz włączania danych do procesów negocjacji, raportowania, usług 

199 Tamże.
200 B. Rosen Jacobson, K.E. HÖne, J. Kurbalija, Data diplomacy…, p.12.
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konsularnych oraz innych aktywności dyplomatycznych, poprzez 
użycie big data, sztucznej inteligencji oraz innych technologii cy-
frowych”201. Mogą być także tematem międzynarodowych dyskusji 
odnośnie przekazywania ich sobie pomiędzy krajami, ich ochrony 
itp. Co więcej, dane są określane jako „nowa ropa”202, a podmioty 
(np. kraje), które je zbierają, przetwarzają i kontrolują są, odbierane 
jako te mające przewagę.

2.3.5. KONTEKSTY BADAŃ SPOŁECZNOŚCIOWEJ 
DYPLOMACJI PUBLICZNEJ

Opisane inicjatywy, narzędzia czy mierniki stanowiły punkt 
wyjścia do projektowania badań empirycznych społecznościowej 
dyplomacji publicznej (zob. rys. 2.4).

Rysunek 2.4. Umiejscowienie badań empirycznych społecznościowej 
dyplomacji publicznej w stosunku do pokrewnych obszarów badawczych 

Źródło: opracowanie własne

Badania internetu (który można uznać za nowe medium) czę-
ściowo są formą badania mediów. Analogicznie ma się sytuacja 
odnośnie do badań dyplomacji, przy czym badania użycia mediów 

201 Tamże.
202 Tamże.
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w dyplomacji określa się mianem badań dyplomacji publicznej, 
a w internecie – dyplomacji cyfrowej. Z kolei istotną część badań 
internetu stanowią analizy mediów społecznościowych, spośród 
których można wyróżnić te poświęcone w szczególności politykom 
(liderom politycznym itp.). Zaś badania dyplomacji oparte na danych, 
to tzw. data diplomacy. Podsumowując, badania społecznościowej 
dyplomacji publicznej obejmują badania aktywności polityków 
w mediach społecznościowych, która ma charakter dyplomacji pu-
blicznej (dyplomacji cyfrowej), opierając się częściowo na danych, 
tj. czerpiąc z koncepcji data diplomacy.

Do prowadzenia badań dyplomacji cyfrowej warto stosować 
podejście triangulacyjne, czyli jednoczesne użycie wielu perspektyw. 

„Łącząc metody i badaczy w tym samym badaniu, obserwatorzy mogą 
częściowo przezwyciężyć braki wynikające z jednego badacza lub 
jednej metody”203. Gackowski dodaje, że „koncepcja triangulacji 
wielokrotnej jest swoistą filozofią badawczą. Zakłada ona nieustan-
ną otwartość badacza na perspektywy, których nie byłby w stanie 
on sam dostrzec, uwzględniając tylko instrumentarium badawcze 
rozpoznane w ramach własnej dyscypliny”204. Dzięki podstawom 
teoretycznym z różnych nauk, korzystaniu nie tylko z metod cha-
rakterystycznych dla nauk o komunikacji społecznej i mediach 
oraz zastosowaniu danych z różnych źródeł, możliwe staje się nowe 
spojrzenie na badania dyplomacji. Jak pisze Norman K. Denzin 

„triangulacja metody, badacza, teorii i danych pozostaje najsolidniejszą 
strategią konstrukcji teorii”205.

203 N.K. Denzin, The Research Act. A Theoretical Introduction to Sociological Me-
thods, McGraw-Hill, Second Edition, 1978, p. 294.

204 T. Gackowski, Zamiast wstępu. O triangulacji całościowej w naukach o mediach 
[w:] Metodologie badań medioznawczych, red. T. Gackowski, Media początku 
XXI wieku, Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 
2014, s. 10.

205 N.K. Denzin, dz. cyt., p. 294.
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Internet i media społecznościowe mogą być środowiskiem pro-
wadzenia działań z zakresu dyplomacji publicznej. Jednakże istotnie 
zmieniają ten proces: począwszy od rozwoju technologicznego 
(tj. zmian w mediach związanych z pojawieniem się internetu), po-
przez aspekt własności i kontroli mediów (tj. zaburzenia granic 
narodowych systemów medialnych przez globalizację), a skoń-
czywszy na podmiotowości mediów (tj. uznanie ich za kanał bądź 
aktora procesu dyplomacji). Jednakże dzięki nim (a także szeroko 
pojętej globalizacji) możliwe jest bezpośrednie dotarcie z treściami 
do odbiorców zagranicznych.

Pojęcie d y p l o m a c j i  c y f r o w e j  odnosi się do wszelkiej ak-
tywności dyplomatycznej z wykorzystaniem nowych technologii, 
c y f r o w a  d y p l o m a c j a  p u b l i c z n a  jest zaś pojęciem węższym, 
związanym z wykorzystaniem nowych mediów. Natomiast s p o -
ł e c z n o ś c i o w a  d y p l o m a c j a  p u b l i c z n a  określa działania 
o charakterze dyplomacji publicznej z wykorzystaniem mediów 
społecznościowych.

Prowadzone badania empiryczne można rozważać w odniesieniu 
do badań mediów, internetu, dyplomacji, mediów społecznościowych 
(w szczególności aktywności polityków za ich pośrednictwem) oraz 
dyplomacji danych. Klasyfikację postów oparto na ich podziale 
zaproponowanym przez OECD, nawiązując także do indeksów 
dyspersyjności i hipertekstualności Gackowskiego.





137

ROZDZIAŁ 3.  
UWARUNKOWANIA 
FUNKCJONOWANIA 

DYPLOMACJI CYFROWEJ  
W 2018 ROKU

Chcąc badać empirycznie potencjał efektywności społeczno-
ściowej dyplomacji publicznej, należy nie tylko uwzględnić 
teoretyczny wpływ mediów społecznościowych na dyplomację, 

ale również bieżący obraz internetu (i mediów społecznościowych). 
Składa się na niego m.in. zaufanie do internetu, popularność mediów 
(w tym społecznościowych) czy sposoby korzystania z nich przez 
podmioty odpowiedzialne za dyplomację publiczną. Dopiero w świetle 
tych informacji, można odpowiednio wybrać media społecznościo-
we i profile odzwierciedlające funkcjonowanie społecznościowej 
dyplomacji publicznej.

3.1. KORZYSTANIE Z INTERNETU I UŻYTKOWANIE 
MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

3.1.1. INFR ASTRUKTUR A, DOSTĘP I NAWYKI 
KORZYSTANIA Z INTERNETU

Upowszechnienie internetu, a co za tym idzie powstanie dyploma-
cji cyfrowej, wiąże się bezpośrednio z rozwojem technologii i in-
frastruktury pozwalającej na łączenie się z siecią. Według danych 
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Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU) z 2018 roku1 
Europa, w kontekście pozostałych regionów świata, była pod tym 
względem najbardziej rozwiniętym kontynentem, choć patrząc 
na dane w liczbach bezwzględnych, widać, że na innych obszarach 
było więcej subskrypcji internetu. Jeśli chodzi o dostęp do mobil-
nego internetu szerokopasmowego, to w całej Europie w 2018 roku 
odnotowano 623 mln subskrybentów, czyli o 327 mln mniej niż 
w obu Amerykach łącznie oraz o 2 380 mln mniej niż w rejonie Azji 
i Pacyfiku. Jednakże w przeliczeniu na 100 mieszkańców Europa 
uplasowała się na drugim miejscu w zestawieniu (90,7) – zaraz 
za Amerykami (94,9). Europa także miała mniejszą liczbę (212 mln) 
subskrybentów stałego łącza szerokopasmowego niż Ameryki (213 
mln) oraz Azja i Pacyfik (565 mln), przy czym w przeliczeniu na 100 
mieszkańców przypadało na nią 30,9 abonamentów, co stanowi dużo 
więcej w porównaniu z kolejnymi w zestawieniu Amerykami (21,2). 
Jeśli zaś chodzi o wielkość populacji objętą przynajmniej siecią LTE/
WiMAX, to choć w Europie w 2018 roku było to 626 mln, a w Azji 
i Pacyfiku 3862 mln, to na 100 mieszkańców w obu regionach przy-
padała dokładnie taka sama liczba osób objętych taką siecią (91,2). 
Ostatnim wskaźnikiem wartym przywołania jest przepustowość 
internetu mierzona w GB/s. Choć Europa w zestawieniu znalazła 
się za regionem azjatyckim, to w przeliczeniu na 100 mieszkańców 
w 2018 roku przypadało w niej aż 155 kB/s, czyli znacznie więcej 
niż np. w Amerykach (95 kB/s) czy państwach arabskich (86 kb/s). 
Przywołane wskaźniki, odwołujące się do technicznych aspektów 
i infrastruktury internetowej, pokazują, że Europa wyróżniała się 
na tle pozostałych części świata. I choć nie był to obszar, w którym 
było najwięcej subskrypcji internetu, to największa część jej populacji 
miała dostęp do internetu i była nim objęta w 2018 roku. Co więcej, 
mimo że Europa została potraktowana jako cały region (nie tylko 
Unia Europejska), to i tak zagęszczenie dostępu do sieci było tutaj 

1 ITU World Telecommunication/ICT Indicators database, Key ICT indicators for 
the ITU/BDT regions (totals and penetration rates), https://www.itu.int/en/ITU-D/
Statistics/Documents/statistics/2019/ITU_Key_2005-2019_ICT_data_with%20
LDCs_28Oct2019_Final.xls (dostęp: 20.01.2020).

https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/statistics/2019/ITU_Key_2005-2019_ICT_data_with%20LDCs_28Oct2019_Final.xls
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/statistics/2019/ITU_Key_2005-2019_ICT_data_with%20LDCs_28Oct2019_Final.xls
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/statistics/2019/ITU_Key_2005-2019_ICT_data_with%20LDCs_28Oct2019_Final.xls
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największe na świecie. Świadczy to o tym, że Europa jest regionem, 
w którym badania dyplomacji cyfrowej są istotne, gdyż przy jej pomocy 
można dotrzeć z komunikatami do znaczącej części jej mieszkańców.

Warto także zwrócić uwagę na procent gospodarstw domowych 
posiadających komputer, mających dostęp do internetu oraz liczbę 
osób korzystających z sieci, by móc zobaczyć, jak opisane w akapicie 
wyżej dane przekładają się na użytkowanie internetu przez poje-
dyncze osoby z różnych części świata. W przypadku wymienionych 
trzech wskaźników w badaniach ITU dotyczących 2018 roku Europa 
uplasowała się na szczycie zestawień2. Aż 77% gospodarstw domo-
wych miało komputer, w 83,7% był dostęp do internetu, a łącznie 
80,1% mieszkańców tego obszaru z niego korzystało. Dla porównania 
w Amerykach było to odpowiednio 65%, 69,3% oraz 74,6%, a w regionie 
Azji i Pacyfiku: 42,2%, 48,3% oraz 46,2%. Jak widać, przewaga Europy 
jest znacząca, mimo że Azja i Pacyfik oraz Ameryki wyróżniały się 
np. większą liczbą abonamentów internetowych. Przewagę Europy, 
a konkretnie znaczącej jej części – Unii Europejskiej – potwierdzają 
także zestawienia Internet World Stats3. Według nich w czerwcu 
2019 roku w Unii było 461 255 831 użytkowników internetu, co sta-
nowiło 90,4% całej jej populacji. Dla porównania na całym świecie 
dostęp do internetu miało wtedy 56,6% osób.

Jeśli chodzi o wartości wskaźników korzystania z komputera 
czy internetu w poszczególnych państwach członkowskich Unii 
Europejskiej, to w ramach publikowanych przez Międzynarodowy 
Związek Telekomunikacyjny podstawowych wskaźników dotyczących 
gospodarstw domowych zawarto informację o procencie mieszkańców 
danego kraju posługujących się komputerem4. Największym odsetkiem 
takich osób charakteryzowały się: Luksemburg (95,8%), Finlandia 
(92,9%), Holandia (92,3%), Dania (92,1%), Szwecja (92,0%) i Wielka 
Brytania (90,2%), a najmniejszym – Rumunia (52,5%), Bułgaria (60,5%) 

2 Tamże.
3 Internet World Stats, Internet Usage in the European Union – 2019, https://www.

internetworldstats.com/stats9.htm (dostęp: 21.01.2020).
4 ITU World Telecommunication/ICT Indicators database, Core Household In-

dicators, https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/statistics/2019/
CoreHouseholdIndicators.xlsx (dostęp: 21.01.2020).

https://www.internetworldstats.com/stats9.htm
https://www.internetworldstats.com/stats9.htm
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/statistics/2019/CoreHouseholdIndicators.xlsx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/statistics/2019/CoreHouseholdIndicators.xlsx
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i Włochy (61,3%). Dane te pochodzą z różnych lat (2015–2018), a do-
datkowo odnoszą się do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, 
w związku z czym nie analizowano ich w sposób bardziej szczegółowy.

Krajami z największą liczbą subskrypcji stałego łącza szerokopa-
smowego w 2018 roku5 były Niemcy (34,2 mln), Francja (29,1 mln), 
Wielka Brytania (26,6 mln), Włochy (17 mln) oraz Hiszpania (15,2 mln). 
Są to kraje o dużej gęstości zaludnienia i o znacznej powierzchni, stąd 
lepszym wskaźnikiem okazuje się liczba subskrypcji przypadających 
na 100 mieszkańców. Przyjmując taką perspektywę, w czołówce 
znalazły się Francja (44,78), Dania (44,06), Malta (43,67), Holandia 
(43,42) oraz Niemcy (41,11). Ogółem w prawie całej Unii na stu 
mieszkańców przypadało 26 lub więcej subskrypcji stałego łącza 
szerokopasmowego. Wyjątek stanowiła jedynie Polska, gdzie było 
to nieco ponad 16 (16,13). Dopełnieniem powyższych rozważań są dane 
dotyczące użytkowników internetu. Według danych ITU w prawie 
wszystkich krajach Unii w 2018 roku ponad 70% mieszkańców z nie-
go korzystało6. Progu tego nie osiągnęła wówczas jedynie Bułgaria 
(65%), natomiast do czołówki należały Dania (97%), Luksemburg 
(97%), Wielka Brytania (95%), Holandia (95%) oraz Szwecja (92%). 
Jako że wśród krajów Unii można zauważyć duże zróżnicowanie, 
jeśli chodzi o liczbę ludności i powierzchnię, warto jeszcze spojrzeć 
na dane z pierwszej połowy 2019 roku, dotyczące całkowitej liczby 
użytkowników internetu z poszczególnych państw oraz procenta, jaki 
stanowili wśród wszystkich internautów Unii7. Liczbą internautów 
w tym czasie wyróżniały się Niemcy (79 mln), Wielka Brytania 
(63,5 mln), Francja (60,4 mln), Włochy (54,8 mln) oraz Hiszpania 
(43 mln). Natomiast jeśli chodzi o czołówkę udziału internautów 

5 ITU World Telecommunication/ICT Indicators database, Fixed-broadband sub-
scriptions; Fixed-broadband subscriptions per 100 inhabitants, https://www.itu.int/
en/ITU-D/Statistics/Documents/statistics/2019/Fixed_broadband_2000-2018_
Dec2019.xls (dostęp: 21.01.2020).

6 ITU World Telecommunication/ICT Indicators database, Percentage of Indivi-
duals using the Internet, https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/
statistics/2019/Individuals_Internet_2000-2018_Dec2019.xls (dostęp: 21.01.2020).

7 Internet World Stats, Internet Usage in the European Union – 2019 (dostęp: 
21.01.2020).

https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/statistics/2019/Fixed_broadband_2000-2018_Dec2019.xls
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/statistics/2019/Fixed_broadband_2000-2018_Dec2019.xls
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/statistics/2019/Fixed_broadband_2000-2018_Dec2019.xls
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/statistics/2019/Individuals_Internet_2000-2018_Dec2019.xls
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/statistics/2019/Individuals_Internet_2000-2018_Dec2019.xls
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z poszczególnych krajów Unii w ich całkowitej liczbie z tego obszaru, 
to Niemcy stanowili 17,2%, Brytyjczycy – 13,8%, Francuzi – 13,1%, 
Włosi – 11,9%, a Hiszpanie – 9,3%. Użytkownicy z pozostałych 
państw stanowili od 0,1% (Luksemburg, Malta) do 6,5% (Polska). 
Podsumowując, czołówkę państw z największą liczbą subskrypcji 
szerokopasmowego internetu, liczbą internautów oraz ich udziałem 
w całkowitej liczbie użytkowników internetu w obrębie Unii, stano-
wiło pięć krajów: Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Włochy oraz 
Hiszpania. Duża liczba subskrypcji stałego szerokopasmowego łącza 
na 100 mieszkańców przypadała także na państwa z mniejszą liczbą 
ludności – jak Dania, Malta czy Holandia, zaś w prawie całej Unii 
przynajmniej jedna czwarta mieszkańców każdego kraju miała tego 
rodzaju dostęp do internetu. Natomiast średnio ponad 70% obywateli 
państw członkowskich było użytkownikami sieci w 2018 roku. Można 
zatem stwierdzić, że Unia Europejska była obszarem rozwiniętym, 
jeśli chodzi o dostęp i korzystanie z internetu, co jest podstawą 
do prowadzenia i uczestniczenia w procesach dyplomacji cyfrowej.

Prócz dostępu do internetu i liczby internautów warto jeszcze 
przyjrzeć się całej Unii oraz poszczególnym jej państwom członkow-
skim w kwestii nawyków korzystania z sieci. Ogółem w 2018 roku 
83% mieszkańców Wspólnoty regularnie używała internetu8. Innymi 
słowy, znacząca większość ludności w wieku 16–74 przynajmniej raz 
w tygodniu, niezależnie od miejsca, sposobu łączenia się z siecią czy 
celu (zarówno prywatnie jaki i zawodowo) z niej korzystała. Natomiast 
w przypadku siedmiu państw było to aż 90% i więcej mieszkań-
ców – chodzi o Niemcy (90%), Szwecję (91%), Luksemburg (92%), 
Finlandię (93%), Holandię i Wielką Brytanię (po 94%) oraz Danię 
(95%). Natomiast najgorzej w tym rankingu wypadły Rumunia (68%) 
oraz Bułgaria (64%), przy czym należy zwrócić uwagę, że i tak znacz-
nie więcej niż połowa ich obywateli regularnie korzystała z internetu. 
Bardzo duży odsetek mieszkańców Unii (69%) w 2018 roku łączył 

8 Eurostat, Individuals regularly using the Internet, 2018, tin00091, https://ec.europa.
eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=0&language=en&pcode-
=tin00091 (dostęp: 24.01.2020).

https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=0&language=en&pcode=tin00091
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=0&language=en&pcode=tin00091
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=0&language=en&pcode=tin00091
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się z siecią mobilnie9. Kategoria ta dotyczy używania internetu poza 
pracą i domem, korzystając z połączeń wifi lub komórkowego na te-
lefonie, przenośnym komputerze bądź innym urządzeniu mobilnym. 
W aż siedmiu państwach było to 80% i więcej osób w wieku 16–74 – 
dotyczyło to Hiszpanii i Niemiec (po 80%), Wielkiej Brytanii (83%), 
Luksemburga (84%), Holandii (86%) oraz Danii i Szwecji (po 88%). 
Natomiast w relatywnie małym stopniu mobilnie korzystali z internetu 
w 2018 roku Włosi (40%) oraz Polacy (49%). Dla kontrastu ogółem 
w całej Unii w 2018 roku 11% osób w wieku 16–74 w ogóle nie uży-
wało internetu10. Państwami z najwyższym odsetkiem takiej ludności 
(ponad 20%) były: Bułgaria (27%), Grecja (25%), Portugalia (23%), 
Rumunia i Chorwacja (po 21%), natomiast w Danii czy Luksemburgu 
był on bardzo niski – kolejno 2% i 3%. Ogółem, patrząc na obraz 
państw członkowskich Unii pod kątem liczby osób korzystających 
regularnie (w tym mobilnie) z internetu, w porównaniu z odsetkiem 
mieszkańców, którzy zostali zakwalifikowani do grupy osób nieko-
rzystających wcale z internetu, należy podkreślić, że Unia Europejska 
w 2018 roku była regionem, gdzie znaczna większość osób posiadała 
nawyki korzystania z zasobów sieci i to nie tylko w sposób stacjonarny.

Z perspektywy badań społecznościowej dyplomacji publicznej 
istotne są także statystyki dotyczące użytkowania internetu w celu 
aktywnego korzystania z mediów społecznościowych, tj. tworzenia 
profili, publikowania wiadomości lub innych wpisów. W sumie w całej 
Unii Europejskiej w 2018 roku 65% osób korzystało z sieci w takim 
celu11. Najwyższy odsetek takich osób był w Danii (79%), Belgii (73%), 

9 Eurostat, Individuals using mobile devices to access the Internet on the move, 2018, 
tin00083, https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin 
=0&language=en&pcode=tin00083 (dostęp: 24.01.2020).

10 Eurostat, Individuals who have never used the Internet, 2018, tin00093, https://
ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=0&language-
=en &pcode=tin00093 (dostęp: 24.01.2020).

11 Eurostat, Individuals using the internet for participating in social networks, 2018, 
tin00127, https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin 
=0&language=en&pcode=tin00127 (dostęp: 24.01.2020).

https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=0&language=en&pcode=tin00083
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=0&language=en&pcode=tin00083
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=0&language=en&pcode=tin00093
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=0&language=en&pcode=tin00093
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=0&language=en&pcode=tin00093
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=0&language=en&pcode=tin00127
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=0&language=en&pcode=tin00127
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na Malcie, w Szwecji i Wielkiej Brytanii (po 70%), na Cyprze (69%) 
oraz w Finlandii (67%). Jedynie we Francji (42%), Słowenii (49%) oraz 
Włoszech (46%) była to mniej niż połowa internautów (zob. rysunek 3.1).

Jeśli zaś chodzi o łączenie się z internetem w celu korzystania 
z mediów społecznościowych w dwóch skrajnych grupach wiekowych 
(tj. 16–24 oraz 65–74) w Unii Europejskiej w 2018 roku, to widać 
duży kontrast. Odsetek młodych osób wynosił w 2018 roku 88%, 
a w 20 państwach aż 90% i więcej. Jedynie młodzi Włosi i Francuzi 
mniej intensywnie korzystali z sieci w celu aktywności w mediach 
społecznościowych (kolejno 79% i 77%). Natomiast tylko 19% osób 
w wieku 65–74 średnio w skali całej Unii korzystało z internetu 
w takim celu, przy czym najwyższy odsetek dotyczył Danii (46%), 
Szwecji (37%), Belgii i Wielkiej Brytanii (35%) oraz Holandii (34%), 
natomiast najniższy – Bułgarii (8%) i Grecji (9%).

Rysunek 3.1. Ludność poszczególnych państw UE użwająca internetu 
w celu korzystania z mediów społecznościowych w 2018 roku (w %)

Źródło: Eurostat, Individuals using the Internet for participating 
in social networks, 2018, tin00127, aktualizacja: 16.01.2020

Duży udział osób korzystających z internetu w Unii Europejskiej 
wskazuje na jego potencjał. Jednakże dane procentowe dotyczące 
internautów korzystających z sieci w celu aktywności w mediach 
społecznościowych, świadczą o tym, że dla wielu ludzi social me-
dia nie były najważniejszym powodem łączenia się z internetem. 
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Dodatkowo zaś przewaga używania ich przez młode osoby jedno-
znacznie dookreśla potencjalnych głównych odbiorców treści tam 
zamieszczanych.

3.1.2. KORZYSTANIE Z INTERNETU 
A KORZYSTANIE Z INNYCH MEDIÓW

„Dramatyczne przemiany pejzażu medialnego, których świadkami 
jesteśmy na przełomie XX i XXI wieku, choć swe źródło mają w zmia-
nach technologii, dotyczą przede wszystkim społecznych praktyk 
odbioru mediów”12. Mając na uwadze to spostrzeżenie Mirosława 
Filiciaka, a także traktowanie internetu jako medium, zestawiono 
popularność poszczególnych z nich, by móc określić skalę tych różnic.

Kwestią dyskusyjną odnośnie do internetu i mediów masowych 
jest porównywanie ich przez pryzmat częstotliwości korzystania. 
W przypadku bowiem prasy, radia czy telewizji w różnych staty-
stykach określa się, ile czasu ludzie poświęcają na konsumowanie 
danego medium (oglądanie telewizji, słuchanie radia, czytanie gazet). 
Początkowo, kiedy internet był dostępny jedynie na komputerach 
stacjonarnych, starano się ustalić, ile czasu użytkownicy spędzają 
przed monitorem. Natomiast wraz z rozwojem technologii (a szcze-
gólnie urządzeń mobilnych), zmieniła się zupełnie optyka spojrzenia 
na internet: „sieć nie jest już tą przestrzenią, do której użytkownik 
może wkroczyć jedynie po uruchomieniu swojego komputera sta-
cjonarnego. Sieć jest integralną częścią naszego życia i towarzyszy 
nam w codziennych czynnościach”13. Starano się więc w taki sposób 
spojrzeć na kategorie badawcze, by ilustrowały integralną część życia 
(czemu odpowiada „codzienne korzystanie”) oraz częste sięganie 
po dane medium („przynajmniej raz w tygodniu”), tym samym 
pozwalając na porównanie internetu z innymi mediami.

12 M. Filiciak, Internet – społeczne metamedium [w:] Media audiowizualne. Podręcz-
nik akademicki, red. A. Drzał-Sierocka, W. Godzic, Wydawnictwo Akademickie 
i Profesjonalne, Warszawa 2010, s. 105.

13 M. Popiołek, Serwisy społecznościowe w przestrzeni internetowej – (social)me-
diatyzacja życia codziennego, „Zeszyty Prasoznawcze” 2015, nr 1 (221), s. 66.
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W tabeli 3.1 przedstawiono dane dotyczące częstotliwości korzy-
stania z poszczególnych mediów przez obywateli Unii Europejskiej 
w 2018 roku zebrane w ramach badania Eurobarometr 90, wykona-
nego na zlecenie Komisji Europejskiej. Zostało ono przeprowadzone 
w okresie 8–22 listopada 2018, na podstawie wywiadów z prawie 
30 tysiącami (27 424) obywateli Unii Europejskiej ze wszystkich państw 
członkowskich14. Niewątpliwymi zaletami raportu jest więc wielkość 
próby, pozwalająca na uogólnianie wniosków, jak i wyróżnienie 
wśród mediów jako osobnej kategorii mediów społecznościowych.

Na podstawie poniższych danych można jednoznacznie stwierdzić, 
że w 2018 roku telewizja była najpopularniejszym medium wśród 
Europejczyków. Co więcej, była bardziej powszechna, niż mogą 
na to wskazywać wartości procentowe podane w tabeli 3.1, gdyż 
odnoszą się one jedynie do oglądania telewizji na odbiorniku

Tabela 3.1. Korzystanie z poszczególnych mediów przez mieszkańców 
Unii Europejskiej w drugiej połowie 2018 roku

Prasa 
drukowana

Radio Telewizja 
(na odbiorniku)

Internet Media 
społecznościowe

RAZ 
w TYGODNIU

56% 73% 92% 78% 59%

CODZIENNIE 26% 46% 78% 66% 43%

Źródło: opracowanie na podst. odpowiedzi na pytanie QE3, 
Standard Eurobarometr 90, Media use in European Union, Wave 

EB90.3, Kantar Public, Bruksela, jesień, 2018, p. 4

Natomiast uwzględniając zarówno korzystanie z tego medium 
w tradycyjny sposób, jak i za pośrednictwem internetu, okazuje się, 
że w 2018 roku aż 94% mieszkańców Unii przynajmniej raz w tygodniu 

14 Standard Eurobarometr 90, Media use in European Union, Annex, Wave 
EB90.3, Kantar Public, Bruksela, jesień 2018, s. TS1-TS2, https://ec.europa.eu/
commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/Document-
Ky/84928 (dostęp: 23.01.2020).

https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/84928
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/84928
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/84928
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oglądało telewizję, a 81% robiło to codziennie15. Może zastanawiać 
jeszcze, że internet w zestawieniu jest dopiero drugi, a media spo-
łecznościowe – czwarte. Warto jednakże czytać te dane w zestawieniu 
z wcześniejszymi. W przypadku internetu różnica pomiędzy latami 2010 
a 2018 w kontekście używania go co najmniej raz w tygodniu wynio-
sła 15% (z 63% do 78%), a w przypadku mediów społecznościowych 
aż 26% (z 33% w 2010 do 59% w 2018)16. Na tej podstawie można bez 
przeszkód stwierdzić, że z internetu i mediów społecznościowych korzy-
stało coraz więcej osób zamieszkujących Unię Europejską – w okresie 
2010–2018 ich popularność rosła lawinowo. Warto spojrzeć jeszcze, 
jak wyglądało deklarowane korzystanie z mediów przez respondentów 
z poszczególnych państw członkowskich w 2018 roku.

Pierwsze cztery kolumny z danymi w tabeli 3.2 odnoszą się do róż-
nych poziomów wskaźnika używania mediów (media use index), 
który ilustruje jaki procent respondentów z poszczególnych krajów 
używał bardzo dużo, dużo, mało bądź znikomo mediów (wszystkich) 
w 2018 roku. Następnie dla prasy, radia, telewizji, internetu i mediów 
społecznościowych umieszczono informacje dotyczące procenta 
respondentów, którzy zadeklarowali, że codziennie z nich korzystają, 
oraz którzy robią to co najmniej raz w tygodniu (co w kontekście 
metodologii Eurobarometru oznacza: „codziennie” oraz łącznie 

„kilka razy w tygodniu” i „raz w tygodniu”).
W pierwszej kolejności przeanalizowano wysokość wskaźnika 

używania mediów. We wszystkich krajach członkowskich Unii był 
on bardzo wysoki (zob. wykrzykniki w kolumnie „bardzo wysoki”). 
Innymi słowy, większość osób z każdego państwa w bardzo dużym 
stopniu korzystała z mediów. Natomiast kilka państw szczególnie 
wyróżniało się na tle pozostałych, jeśli chodzi o przewagę wskaźnika 
na poziomie „bardzo wysokim” – chodzi o Finlandię (71%), Danię 
(74%), Holandię (75%) i Szwecję (78%). Sumując dwie pierwsze 

15 Standard Eurobarometr 90, Media use in European Union, Wave EB90.3, Kan-
tar Public, Bruksela, jesień, 2018, p. 4, https://ec.europa.eu/commfrontoffice/
publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/84930 (dostęp: 
23.01.2020).

16 Tamże. 

https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/84930
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/84930
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kategorie („bardzo wysoki” oraz „wysoki”), można zauważyć, że za-
równo średnia (jak i mediana) dla krajów Unii Europejskiej wynio-
sła 84%. Oznacza to, że średnio taki procent społeczeństw państw 
Wspólnoty w dużym lub bardzo dużym stopniu korzystał z mediów.

Natomiast w aż ośmiu państwach ponad 90% społeczeństw konsumo-
wało media minimum na poziomie wysokim – dotyczy to Luksemburga 
(91%), Belgii (93%), Austrii i Danii (po 94%), Finlandii i Irlandii 
(po 95%), Holandii (97%) oraz Szwecji (98%), a jedynie w przypadku 
Bułgarii było to 62%. Streszczając informacje płynące z omawianego 
wskaźnika użycia mediów, można stwierdzić, że mieszkańcy Unii 
Europejskiej korzystali z mediów dużo lub bardzo dużo. Co więcej, 
zbliżone wartości wskaźnika wskazują na homogeniczność tego 
obszaru pod względem konsumowania mediów.

W tabeli 3.2 umieszczono także informacje o tym, z jakich konkret-
nie mediów najczęściej korzystali mieszkańcy Wspólnoty. Najwyższy 
procent osób codziennie czytających prasę w 2018 roku był w Finlandii 
(58%) i Szwecji (57%), zaś najniższy – w Bułgarii (6%) i Polsce (7%). 
Rumunię charakteryzował najniższy odsetek radiosłuchaczy (24%), 
w przeciwieństwie do Irlandii, w której najwięcej, bo aż 69% osób 
codziennie słuchało radia. Jeśli chodzi o kraje, w których każdego 
dnia najczęściej oglądano telewizję na odbiornikach telewizyjnych, 
to w 2018 roku były to Portugalia (94%), Bułgaria (90%) i Rumunia 
(90%), zaś procentowo najmniej telewidzów było w Luksemburgu 
(57%) i Szwecji (60%). W przypadku internetu największa część 
populacji Holandii i Szwecji (po 91%) zadeklarowała jego codzienne 
użytkowanie, zaś ogółem najmniejszy odsetek internautów wśród 
krajów Unii był w Rumunii (47%). Użytkowaniem mediów społecz-
nościowych wyróżniały się Dania (61%) i Szwecja (60%), kontrastując 
z Niemcami (tylko 34%). W przypadku każdego z mediów można 
wskazać państwa (spośród krajów Unii), w których największy i naj-
mniejszy odsetek społeczeństwa z nich korzystał. Jednakże patrząc 
na wartości procentowe, widać wyraźne różnice pomiędzy popular-
nością poszczególnych mediów – wartości maksymalne dla jednego 
stanowią minimum dla innego (np. w przypadku Szwecji taki sam 
odsetek respondentów codziennie oglądał telewizję, jak i korzystał 
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z mediów społecznościowych, przy czym w pierwszym przypadku 
stanowiło to najniższą wartość w punktach procentowych w skali 
Unii, a w drugim – najwyższą). Ma to odzwierciedlenie w ogólnej 
popularności korzystania z mediów w Unii (tabela 3.1).

Tabela 3.2. Korzystanie z mediów przez mieszkańców państw 
Unii Europejskiej w drugiej połowie 2018 roku

Źródło: opracowanie na podst. Standard Eurobarometr 90, Media use in European 
Union, Annex, Wave EB90.3, Kantar Public, Bruksela, jesień 2018
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Tabela 3.2 zawiera również informacje dotyczące używania mediów 
przynajmniej raz w tygodniu. Porównanie to ułatwiają kolorowe 
ikony przy wartościach procentowych wskazujące na to, jak chętnie 
z którego medium korzystali respondenci w ramach poszczególnych 
krajów. W 21 państwach ewidentnie najpopularniejszym medium była 
telewizja, przy czym w tej grupie respondenci z 13 krajów najrzadziej 
wskazywali na czytanie prasy (dot. Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Grecji, 
Hiszpanii, Litwy, Łotwy, Malty, Polski, Portugalii, Rumunii, Węgier 
oraz Włoch), z 5 – najmniej chętnie sięgali po prasę i media spo-
łecznościowe (chodzi o Belgię, Czechy, Estonię, Słowację i Słowenię), 
a dla badanych z trzech państw (Austrii, Francji i Niemiec) najmniej 
popularne okazały się media społecznościowe. Finowie równie często 
korzystali z prasy, telewizji i internetu, najrzadziej zaś z mediów spo-
łecznościowych. Irlandczycy najczęściej sięgali po radio i telewizję, 
najrzadziej zaś po prasę i social media. Brytyjczycy z kolei w więk-
szym stopniu byli telewidzami i internautami niż czytelnikami prasy. 
W Danii, Holandii, Luksemburgu i Szwecji mieszkańcy najchętniej 
sięgali po internet, jednakże paradoksalnie media społecznościowe 
były tam najmniej popularną formą (dot. Szwecji, Luksemburga 
i częściowo Holandii). Wyniki te pokazują jednoznacznie, że po-
mimo wysokiego poziomu używania mediów przez mieszkańców 
Unii, występują różnice pomiędzy ich konsumowaniem w krajach 
Wspólnoty, co dodatkowo ilustrują paski danych w wybranych ko-
lumnach tabeli 3.2. Na tej podstawie można stwierdzić, że media spo-
łecznościowe było to bardzo mało popularne medium w porównaniu 
z innymi. Jednakże rozrzut wartości pomiędzy krajami (odnośnie 
do korzystania z nich co najmniej raz w tygodniu) okazał się w ich 
przypadku bardzo mały (21%), podobnie jak w przypadku najpo-
pularniejszego medium – telewizji (25%). Oznacza to, że pomimo 
niskiej popularności mediów społecznościowych, mieszkańcy Unii 
z podobną częstotliwości korzystali z nich w 2018 roku.

Podczas analizy danych świadczących o popularności poszczegól-
nych mediów nasuwa się jeszcze pytanie dotyczące zaufania do treści 
w nich dostępnych. Jak się okazuje, nie zawsze częstotliwość korzystania 
jest zbieżna z zaufaniem do danego medium jako źródła informacji. 
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Większość mieszkańców Unii pod koniec 2018 roku zadeklarowało, że ufa 
przekazom pochodzącym z radia (59%) i telewizji (50%), co do prasy 
drukowanej byli oni podzieleni (47% – ufa, 46% – nie ufa), natomiast 
zarówno internet, jak i w szczególności media społecznościowe oka-
zały się nie być dla nich wiarygodnym źródłem informacji (darzyło 
je zaufaniem jedynie kolejno 32% i 19% respondentów). Dokładne 
wartości dla ogółu ludności Unii przedstawia tabela 3.3.

Tabela 3.3. Zaufanie mieszkańców państw Unii Europejskiej 
do poszczególnych mediów w drugiej połowie 2018 roku

Prasa 
drukowana

Radio Telewizja 
(na odbiorniku)

Internet Media 
społecznościowe

UFA 47% 59% 50% 32% 19%

NIE UFA 46% 34% 46% 53% 63%

NIE WIE 7% 7% 4% 15% 18%

Źródło: opracowanie na podst. odpowiedzi na pytanie QA8A, 
Standard Eurobarometr 90, Media use in European Union, Wave 

EB90.3, Kantar Public, Bruksela, jesień, 2018, p. 23

Dane te pokazują, że media masowe w 2018 cieszyły się dużo więk-
szym zaufaniem niż nowe media. Szczegółowo zaś wartości dotyczące 
zarówno poziomu zaufania do mediów w ogóle, jak i poszczególnych 
z nich we wszystkich krajach Unii, zaprezentowano w tabeli 3.4.

W pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę na zaufanie do me-
diów w ogóle, mierzone przy pomocy wskaźnika zaufania do mediów 
(media trust index), liczonego na podstawie zaufania do poszcze-
gólnych mediów17. W przypadku każdego z krajów dominujący 
poziom zaznaczono wykrzyknikiem. Dzięki temu w prosty sposób 
można zauważyć, że w większości krajów media były darzone śred-
nim zaufaniem (dot. Austrii, Belgii, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, 
Francji, Holandii, Irlandii, Luksemburga, Łotwy, Niemiec, Szwecji), 
a w czterech różnica pomiędzy niskim a średnim była bardzo mała 
(chodzi o Litwę, Maltę, Słowację i Polskę). 

17 Tamże.
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Tabela 3.4. Zaufanie mieszkańców państw Unii Europejskiej 
do mediów w drugiej połowie 2018 roku

Źródło: opracowanie na podst. Standard Eurobarometr 90, Media use in European 
Union, Annex, Wave EB90.3, Kantar Public, Bruksela, jesień 2018

W dziesięciu państwach jednoznacznie można stwierdzić, że media 
cieszyły się małym zaufaniem (dot. Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Grecji, 
Hiszpanii, Rumunii, Słowenii, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch), zaś 
wyjątkiem pod tym względem była Portugalia – aż 37% respondentów 
z tego kraju w dużym stopniu ufało mediom. Natomiast z drugiej 
strony minimum połowa respondentów z Wielkiej Brytanii (50%), 
Grecji (53%) oraz Hiszpanii (54%) była w stosunku do nich nieuf-
na. Odnośnie do krajów członkowskich Wspólnoty można zatem 
stwierdzić, że media w 2018 roku były darzone średnim lub niskim 
zaufaniem. Warto jeszcze prześledzić, jak rozkładała się wiarygodność 
poszczególnych z nich.
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Jak widać w tabeli 3.4, we wszystkich krajach Unii (prócz Grecji) 
najniższym zaufaniem darzone były media społecznościowe. Internet 
jedynie w Grecji i na Węgrzech okazał się wiarygodnym medium. 
Natomiast w stosunku do telewizji respondenci z prawie wszystkich 
państw zadeklarowali duże bądź średnie zaufanie. Wyjątkiem byli 
Grecy, dla których okazała się być najmniej godna zaufania. Radio 
uzyskało najstabilniejsze wyniki – wszędzie cieszyło się dużym i śred-
nim zaufaniem. Zaś w przypadku prasy można było zauważyć różne 
podejścia: w Bułgarii, na Cyprze i Malcie była darzona niskim zaufa-
niem w porównaniu z pozostałymi mediami, zaś w pozostałych krajach 
charakteryzował ją średni bądź wysoki poziom zaufania, z niewielką 
przewagą wysokiego (w porównaniu z radiem). Ogółem (w większości 
krajów) tradycyjne media masowe (prasa, radio i telewizja) cieszyły się 
dużo większym zaufaniem niż internet oraz media społecznościowe.

Dopełnieniem powyższych rozważań jest zwrócenie uwagi 
na to, w jakim stopniu omawiane media stanowiły źródło informacji 
o polityce krajowej bądź międzynarodowej/europejskiej. Co ciekawe, 
hierarchia sięgania po poszczególne media w celu zdobycia infor-
macji o sprawach państwowych czy związanych z funkcjonowaniem 
Unii Europejskiej była taka sama. Najczęściej Europejczycy w tym 
celu wybierali telewizję, następnie internet (łącznie, tzn. wliczając 
w to strony internetowe, media społecznościowe itd.), radio, prasę 
drukowaną, media społecznościowe. Kategorii źródeł informacji 
w raporcie Eurobarometr pojawia się dużo więcej, lecz wybrano 
te odpowiadające mediom omawianym wcześniej. Zestawiając ze sobą 
dane dotyczące wskazywanych przez respondentów źródeł informa-
cji o polityce krajowej i europejskiej, zauważyć można, że ogółem 
(niezależnie od medium) sprawy europejskie w mniejszym stopniu 
interesowały Europejczyków niż krajowe. Ilustruje to tabela 3.5. 
 W ramach internetu „strony internetowe” były najczęstszym źródłem 
informacji o polityce18. Ogólnie jednak w każdym kraju Europejskim 
w 2018 roku jako główne źródło informacji o polityce krajowej i eu-
ropejskiej została wskazana telewizja. Prócz tego w przypadku kilku 
krajów jako dodatkowe, lecz znaczące źródło zostały wymienione 

18 Tamże.
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w Austrii – prasa, na Cyprze – internet, w Estonii – internet i stro-
ny internetowe, w Finlandii – prasa, internet i strony internetowe, 
w Holandii – prasa i strony internetowe, w Luksemburgu – wszystkie 
wymienione kategorie mediów, prócz mediów społecznościowych, 
na Malcie – internet, w Słowacji – radio, a w Szwecji – prasa i internet. 
W pozostałych krajach hierarchia popularności mediów jako źródeł 
informacji odpowiadała hierarchii z tabeli 3.5.

Tabela 3.5. Poszczególne media zadeklarowane jako źródła 
informacji o polityce krajowej i europejskiej przez mieszkańców 

państw Unii Europejskiej w drugiej połowie 2018 roku

Prasa 
drukowana

Radio Telewizja Internet 
(łącznie)

Media 
społecznościowe

POLITYKA 
KRAJOWA

35% 39% 77% 45% 17%

POLITYKA 
EUROPEJSKA

34% 35% 72% 41% 16%

Źródło: opracowanie na podst. zestawienia QE4T oraz QE5T, 
Standard Eurobarometr 90, Media use in European Union, Wave 

EB90.3, Kantar Public, Bruksela, jesień, 2018, p. 48, 51

Analizując omawiane dane, należy jeszcze podkreślić, że ogólnie 
korzystanie z mediów w celu pozyskiwania informacji o sprawach 
europejskich było mniej popularne niż o krajowych. Natomiast 
w kilku pojedynczych przypadkach działo się inaczej. W Chorwacji 
i Niemczech prasa w nieznacznie większym stopniu była źródłem 
informacji o sprawach europejskich niż krajowych, na Litwie było 
to radio, w Danii, Finlandii i Luksemburgu – telewizja, w Austrii 

– internet i strony internetowe, a na Cyprze – strony internetowe. 
Media społecznościowe w żadnym państwie nie okazały się w więk-
szym stopniu wykorzystywane, by znaleźć informacje o polityce 
europejskiej niż krajowej. W ośmiu krajach były w takim samym 
stopniu, lecz zazwyczaj pojawiały się tu niskie wartości procentowe. 
Podsumowując, należy podkreślić raz jeszcze znaczącą rolę telewi-
zji i internetu. Natomiast w przypadku tego ostatniego nie prze-
kłada się to bezpośrednio na pozyskiwanie wiadomości z mediów 
społecznościowych.
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3.1.3. UŻYTKOWNICY, POPULARNOŚĆ I ZAUFANIE 
DO MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

LICZBA UŻYTKOWNIKÓW I CZAS SPĘDZANY 
W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Według raportu Hootsuite We are social całkowita liczba aktywnych 
użytkowników mediów społecznościowych na świecie w 2018 wy-
niosła 3,397 mld, co stanowiło 44% populacji świata19. Tego rodzaju 
statystyki zachęcają, by po pierwsze, bardziej szczegółowo przyjrzeć 
się korzystaniu z social mediów, a po drugie – zainteresować badaw-
czo ich zastosowaniem.

Łączna liczba użytkowników mediów społecznościowych w po-
szczególnych krajach świata znacznie się różniła. Miara ta dotyczy 
internautów korzystających z nich przynajmniej raz w miesiącu, bez 
znaczenia na jakim urządzeniu. Według danych opublikowanych 
przez Statista20 w 2018 roku najwięcej osób używających mediów 
społecznościowych pochodziło z Chin (673,5 mln), Indii (326,1 mln) 
oraz Stanów Zjednoczonych (243,6 mln). Natomiast wśród krajów 
Unii wyróżniały się Niemcy (42,8 mln), Wielka Brytania (40,2 mln) 
oraz Francja (36,1 mln) – w kontekście świata liczby te były znacznie 
niższe, na co wpływ ma ogólna liczba ludności poszczególnych państw.

Zestawiając wartości procentowe społeczeństw poszczególnych 
państw członkowskich Unii, korzystających codziennie z mediów 
społecznościowych, z liczbą ludności poszczególnych krajów, można 
otrzymać przybliżoną całkowitą liczbę mieszkańców każdego z państw, 
która codziennie używała mediów społecznościowych. Następnie 
na tej podstawie obliczono, jaki procent stanowili użytkownicy 

19 Hootsuite, we are social, 2018 Q4 Global Digital Statshot. Essential Insights Into 
Internet, Social Media, Mobile, And E-commerce Use Around the World, s. 22, 
https://www.slideshare.net/DataReportal/digital-2018-q4-global-digital-stat-
shot-october-2018-v2 (dostęp: 23.01.2020).

20 Statista, Number of social network users in selected countries in 2018 and 2023, 
https://www.statista.com/statistics/278341/number-of-social-network-users-
in-selected-countries/ (dostęp: 23.01.2020).
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z poszczególnych państw Unii w stosunku do wszystkich mieszkań-
ców Wspólnoty codziennie korzystających z social mediów. Ilustruje 
to wykres 3.1. 

Największą część codziennych użytkowników mediów społecz-
nościowych w Unii Europejskiej w 2018 roku stanowili Brytyjczycy 
(16%), Niemcy (13%), Francuzi (12%), Włosi (10%) oraz Hiszpanie 
(9%). Istotny udział mieli także Polacy (7%), Rumuni (4%), Holendrzy 
(4%) oraz Szwedzi (3%). Natomiast mieszkańcy pozostałych kra-
jów Wspólnoty stanowili 0–2% wszystkich użytkowników mediów 
społecznościowych z tego obszaru. Wykres ten dobrze pokazuje 
dysproporcje pomiędzy państwami, wynikające przede wszystkim 
z różnic w liczbie ludności. Może mieć to znaczenie dla wyznaczania 
kierunków strategii wykorzystywania mediów społecznościowych 
w dyplomacji. Jest także dodatkowym kontekstem dla popularności 
języków oficjalnych poszczególnych państw.

Wykres 3.1. Udział mieszkańców poszczególnych państw w całkowitej liczbie 
codziennych użytkowników mediów społecznościowych Unii Europejskiej w 2018 roku

Źródło: opracowanie własne na podst. odsetka ludności państw Unii 
Europejskiej codziennie korzystającej z mediów społecznościowych 

(dane zebrane w ramach Eurobarometru 90)
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Natomiast analizując kolejno roczne raporty dotyczące internetu, 
mediów społecznościowych i e-handlu, opracowywane przez Hootsuite 
We are social dla poszczególnych państw Unii Europejskiej, można 
także zebrać informacje o całkowitej liczbie aktywnych użytkowników 
mediów społecznościowych i procencie mieszkańców krajów, jaki sta-
nowili. Przy czym w przypadku liczb zawartych w tych zestawieniach, 
różnią się one od wartości procentowych podanych w tabeli 3.2, gdyż 
bazują na innej metodologii (m.in. podają całkowitą liczbę aktywnych 
profili, niezależnie od częstotliwości z nich korzystania, tj. codziennie, 
kilka razy w tygodniu, raz w tygodniu itd.) i innym sposobie zbiera-
nia danych (pozyskanych nie od respondentów, lecz na podstawie 
statystyk prowadzonych przez poszczególne korporacje zarządzające 
mediami społecznościowymi). Z tej perspektywy państwa członkow-
skie, z których pochodziły najliczniejsze grupy użytkowników social 
mediów w 2018 roku, to Wielka Brytania (44 mln), Niemcy i Francja 
(po 38 mln), Włochy (34 mln), Hiszpania (27 mln), Polska (17 mln), 
Holandia (11 mln) oraz Rumunia (10 mln). W pozostałych krajach 
było to 7,5 mln i mniej. Natomiast ze względu na różnice w liczebności 
poszczególnych państw, należy przywołać także procent ich populacji, 
korzystający z mediów społecznościowych w 2018 roku. W czołówce 
znalazły się: Malta (83%), Cypr (82%), Szwecja (73%), Dania (71%), 
Wielka Brytania (66%), Belgia i Irlandia (po 65%), Holandia i Portugalia 
(po 64%) oraz Luksemburg (61%). Natomiast na dole zestawienia: 
Chorwacja i Słowenia (po 48%), Łotwa (47%), Niemcy (46%) oraz 
Polska (45%). W pozostałych 13 państwach część populacji korzy-
stająca z mediów społecznościowych wynosiła w granicach 50–60%21.

Pomimo różnic procentowych pomiędzy omawianymi źródłami 
danych, prawie nie zmieniła się grupa państw, z których pochodzili 
użytkownicy mediów społecznościowych, stanowiący najwięk-
szy udział wszystkich osób korzystających z social mediów w Unii 
Europejskiej. Według Hootsuite i we are social w 2018 roku najwięcej 
było Brytyjczyków (15%), Francuzów i Niemców (po 13%), Włochów 

21 Na podst. raportów krajowych, Hootsuite, we are social, Digital report, 2018 
[w:] Datareportal, https://datareportal.com/reports/?tag=Digital+2018 (dostęp: 
27.07.2020).

https://datareportal.com/reports/?tag=Digital+2018
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(12%), Hiszpanów (9%), Polaków (6%), Holendrów (4%), a także 
Rumunów, Szwedów i Belgów (po 3%). Użytkownicy pozostałych 
państw Unii stanowili 0–2% wszystkich korzystających z mediów 
społecznościowych w całej Unii Europejskiej. Jak widać, wartości 
te nie odbiegają od tych zawartych na wykresie 3.1.

Liczba użytkowników mediów społecznościowych to jedna strona 
medalu, zaś drugą stanowi czas poświęcany na codzienne z nich ko-
rzystanie. Statista, powołując się na Global Web Index, opublikowała 
zestawienie odnośnie średniego czasu, jaki ludzie spędzali połączeni 
z mediami społecznościowymi22. W zestawieniu uwzględniono dane 
zebrane od 575 tys. internautów w wieku 16–64 z 46 krajów świata. 
Spośród tej grupy, w ciągu typowego dnia, najwięcej czasu, bo aż ponad 
4 godziny (04:01), w mediach społecznościowych spędzali mieszkańcy 
Filipin, nieco mniej Nigerii (03:36), Meksyku (03:10) oraz Turcji (03:05). 
Z kolei w czołówce państw Unii Europejskiej znalazły się: Wielka 
Brytania (01:50), Hiszpania (01:43), Francja (01:28) i Niemcy (01:15). 
Pomimo tego, że nie dookreślono, czy chodzi o korzystanie z mediów 
społecznościowych, czy serwisów, to z zestawienia jasno wynika, że kraje 
Unii Europejskiej, choć znacząca większość ich populacji miała dostęp 
do internetu, używały go rzadziej niż w niektórych innych regionach 
świata. Natomiast w raportach krajowych Hootsuite We are social23, 
charakteryzując jedenaście państw Unii, zawarto wzmiankę odnośnie 
średniego czasu spędzanego codziennie w mediach społecznościo-
wych przez ich mieszkańców w 2018 roku. Informację taką podano 
odnośnie Belgii (01:34), Francji (01:22), Hiszpanii (01:38), Holandii 
(01:20), Irlandii (01:48), Niemiec (01:13), Polski (01:42), Portugalii 
(02:10), Szwecji (01:56), Wielkiej Brytanii (01:54) i Włoch (01:53). 
Spośród wymienionych krajów najwięcej czasu w mediach społecz-
nościowych spędzili Portugalczycy, a najmniej – Niemcy. Średnio zaś 
obywatele wymienionych jedenastu krajów używali social mediów 

22 Global Web Index, Where do People Spend More Time on Social Media?, https://
whatsnewinpublishing.com/where-do-people-spend-more-time-on-social-
-media/ (dostęp: 23.01.2020).

23 Na podst. raportów krajowych, Hootsuite, We are social, Digital report, 2018, 
(dostęp: 27.07.2020).

https://whatsnewinpublishing.com/where-do-people-spend-more-time-on-social-media/
https://whatsnewinpublishing.com/where-do-people-spend-more-time-on-social-media/
https://whatsnewinpublishing.com/where-do-people-spend-more-time-on-social-media/


158 Rozdział 3. Uwarunkowania funkcjonowania dyplomacji cyfrowej

w 2018 roku codziennie przez około 1godzinę i 40 minut. Przy czym 
należy podkreślić, że dane te dotyczą sumy czasu spędzanego na ko-
rzystaniu zarówno z mediów społecznościowych, jak i komunikatorów, 
co oznacza, że średni czas spędzony na korzystaniu jedynie z mediów 
społecznościowych (według przyjętego ich rozumienia) był niższy. 
Faktem jest natomiast to, że wszystkie opisane wartości (pomimo 
uwzględnienia w nich komunikatorów) są relatywnie niskie w porów-
naniu z czołówką światową. Należy jednak zauważyć, że dane doty-
czące Unii Europejskiej można również interpretować równocześnie 
rozważając korzystanie z mediów w ogóle w państwach członkowskich 
(i tego, w jakim stopniu media społecznościowe były konsumowane 
w porównaniu z innymi mediami). Innymi słowy, mieszkańcy Unii 
w bardzo dużym stopniu korzystali z mediów na tle państw świata, 
lecz niekoniecznie z social mediów.

NAJPOPULARNIEJSZE MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Przy charakterystyce ogólnego wykorzystania mediów społeczno-
ściowych nasuwa się także pytanie o to, które konkretnie cieszyły się 
największą popularnością. W 2018 roku mieszkańcy świata w głównej 
mierze korzystali z Facebooka24. Analizując mapę mediów społeczno-
ściowych na świecie opracowaną przez Vincos (na podstawie danych 
z Alexa i SimilarWeb), można zauważyć, że prócz niego w wybranych 
regionach najbardziej popularne były: VKontakt (m.in. w Rosji, 
Kazachstanie, na Ukrainie, Białorusi), QZone (w Chinach), Odnoklassniki 
(m.in. w Gruzji, Azerbejdżanie, Turkmenistanie, Tadżykistanie) czy 
Instagram (w Iranie). Natomiast według tego zestawienia spośród 
państw Unii Europejskiej jedynie na Łotwie i w Estonii, dominu-
jącym medium społecznościowym w 2018 roku nie był Facebook, 
lecz VKontakt. Dostępna mapa cechuje się dużym poziomem uogól-
nienia i nie zawiera danych liczbowych. W związku z tym bardziej 
szczegółowej analizie poddano materiały z innych źródeł.

24 World Map of Social Networks, https://vincos.it/world-map-of-social-networks/ 
(dostęp: 29.07.2020).
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W rocznych raportach Hootsuite We are social25, bazujących w tym 
przypadku na badaniach Global Web Index, zawarto także informa-
cję o deklarowanych przez respondentów, najczęściej używanych 
mediach społecznościowych. Patrząc na zestawienie z pominięciem 
komunikatorów (ze względu na zupełnie inny charakter tego rodzaju 
platform), widać, że w dziewięciu z jedenastu badanych państw Unii 
Europejskiej, najpopularniejszym medium w 2018 roku był YouTube, 
w jednym – Facebook (dot. Belgii), a w jednym jednocześnie YouTube 
i Facebook (dot. Holandii). Drugim, jeśli chodzi o częstotliwość 
używania, był wspomniany już Facebook – we wszystkich krajach 
prócz Belgii (YouTube) i Holandii (Instagram), trzecim natomiast – 
Instagram – z wyjątkiem Holandii (LinkedIn) oraz Wielkiej Brytanii 
(Twitter). Prócz trzech wymienionych, dużą popularnością cieszyły 
się także: Twitter, Google+, Pinterest i LinkedIn. Jeśli zaś chodzi 
o wartości procentowe, to korzystanie z YouTube’a zadeklarowało 
81–62% respondentów (w zależności od kraju), Facebooka – 73–
60%, Instagrama – 54–24%, Twittera – 43–17%, Google+ – 32–19%, 
Pinteresta – 27–17%, a z LinkedIn – 26–23%. Wyniki te wskazują, 
że internauci korzystali w różnym stopniu z poszczególnych mediów 
społecznościowych. Niestety omówione wyżej dane nie obejmują 
całej Unii i bazują jedynie na deklaracjach respondentów, nie zaś 
na faktycznym używaniu social mediów. W związku z czym, stanowią 
jedynie kontekst dla kolejnych omawianych badań.

Zastanawiając się nad korzystaniem z poszczególnych mediów 
społecznościowych w państwach Unii, warto w szczególności zwrócić 
uwagę na statystyki StatCounter Global Stats. Ich zaletą jest niewątpliwie 
sposób zbierania danych, jak i to, że dostarczają informacji o wszystkich 
krajach członkowskich. Zgodnie z zapisami metodologii26, każde wy-
świetlenie strony któregoś z mediów społecznościowych było zliczane 
i na tej podstawie opracowano statystyki dla poszczególnych państw 
i mediów społecznościowych. Dane na temat korzystania z social mediów 
w 2018 roku dla każdego z krajów Unii zebrano w tabeli 3.6.

25 Na podst. raportów krajowych, Hootsuite, We are social, Digital report…, 2018, 
(dostęp: 27.07.2020).

26 What methodology is used to calculate Statcounter Global Stats?, https://gs.stat-
counter.com/faq#methodology (dostęp: 23.01.2020).
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Tabela 3.6. Korzystanie z mediów społecznościowych 
w poszczególnych państwach Unii Europejskiej w 2018 roku

Źródło: opracowano na podstawie raportów rocznych, StatCounter 
Global Stats – Social Media Market Share (CC BY-SA 3.0.)
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W celu większej jej czytelności poszczególne media społecznościowe 
oznaczono kolorami. Dzięki temu w łatwy sposób można zobaczyć, 
które cieszyły się największą popularnością w poszczególnych kra-
jach. Pod tym względem w 2018 roku niewątpliwie dominującym 
medium był Facebook – 71,7% wszystkich wyświetleń mediów 
społecznościowych w całej Unii dotyczyło tej platformy, która była 
najpopularniejsza we wszystkich państwach Wspólnoty. W czterech 
krajach na Facebooka przypadło ponad 90% wszystkich wyświetleń 

– chodzi o Irlandię (91,55%), Węgry (91,87%), Cypr (92,34%) oraz 
Bułgarię (95,00%). Natomiast najmniej, co w kontekście badania 
świadczy o różnorodności korzystania z mediów społecznościowych, 
charakteryzowało Polskę (56,51%), Czechy (54, 21%) i Finlandię 
(53,54%). Drugim co do popularności medium społecznościowym 
był Pinterest (w 21 państwach). W skali całej Unii 11,24% wszystkich 
wyświetleń stron social mediów odnosiło się do niego, zaś najwięcej 
w Holandii (19,04%), Niemczech (19,75%), Luksemburgu (21,43%) 
oraz Belgii (21,81%). Z kolei z najmniejszą częstotliwością używania, 
mierzoną w punktach procentowych, cieszył się on w Bułgarii (1,43%) 
oraz Irlandii (2,97%). Różnica pomiędzy trzecim i czwartym medium 
społecznościowym była niewielka – wyświetlenia treści z Twittera 
stanowiły 5,22% wszystkich z całej Unii, a z YouTube’a – 5,16%.

Porównując w punktach procentowych, Twitter cieszył się najwięk-
szą popularnością w Wielkiej Brytanii (13,4%), Czechach (10,48%) 
i Danii (9,38%), zaś najmniejszą – na Węgrzech (0,69%) oraz w Bułgarii 
(0,76%). Z kolei w przypadku YouTube’a największy procent wszystkich 
wyświetleń spośród państw miał on w Polsce (16,66%), a najmniejszy 

– w Irlandii (0,61%). Piątym najpopularniejszym medium społecz-
nościowym w Unii w 2018 roku był Instagram – stanowiąc łącznie 
2,92%. Relatywnie dużo używali go Chorwacji (14,76%), a bardzo 
mało Bułgarzy (0,38%) i Węgrzy (0,35%). Kolejnymi mediami spo-
łecznościowymi w zestawieniu dotyczącym całej Unii były Tumblr 
(1,07%) i reddit (0,97%), a pozostałe, niewymienione, stanowiły 
razem 1,05% wszystkich wyświetleń.
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Na podstawie powyższych danych widać jednoznacznie, że rynek 
mediów społecznościowych w Unii w 2018 roku był zdominowany 
przez Facebooka. Z kolei pozostałe social media stanowiły w sumie 
nieco ponad jedną czwartą wszystkich wyświetleń. Wynika z tego, 
że należałoby przeprowadzać badania głównie Facebooka. Jednakże 
takie podejście miałoby dwie podstawowe wady. Po pierwsze, procen-
towy podział rynku wyświetleń należałoby uzupełnić o dane dotyczące 
czasu spędzanego na przeglądanie poszczególnych treści (np. czytanie 
tweeta trwa krócej niż oglądanie materiału filmowego na YouTubie).  
Po drugie zaś – informacje odnośnie do podziału rynku z perspektywy 
odbiorcy należy odnosić do aktywności użytkowników w różnych 
celach (np. rozrywki, pracy, kontaktu z przyjaciółmi, a także polityki 
i dyplomacji publicznej). Ponieważ jednak nie udało się znaleźć 
wiarygodnych źródeł danych dotyczących czasu spędzanego przez 
internautów ze wszystkich krajów Unii na korzystaniu z poszcze-
gólnych mediów społecznościowych w 2018 roku, w mierniku spo-
łecznościowej dyplomacji publicznej nawiązano do procentowego 
rozkładu wyświetleń poszczególnych mediów społecznościowych 
w całej Unii.

STOSUNEK MIESZKAŃCÓW UNII DO UŻYWANIA 
MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH W POLITYCE

Wszystkie wcześniejsze rozważnie dotyczące zasięgu, popularności 
czy korzystania z mediów społecznościowych należy jeszcze skon-
frontować z odpowiedzią na pytanie, czy jest to forma komunikacji, 
jakiej oczekują internauci w przypadku informowania o polityce. 
W badaniach Global Web Index, w grupie użytkowników internetu 
pomiędzy 16–64 rokiem życia, zidentyfikowano główne motywacje 
używania mediów społecznościowych. W 2018 roku były to: „kontakt 
z przyjaciółmi” (40%), „poszukiwanie treści rozrywkowych” (37%), 

„dzielenie się zdjęciami lub filmami z innymi” (33%), „znalezienie 
produktów do kupienia” (30%), „dzielenie się opinią” (29%), „spo-
tykanie nowych ludzi” (27%), „korzystanie w ramach pracy” (24%), 

„bycie na bieżąco” (22%), „dzielenie się szczegółami codziennego 
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życia” (20%), „śledzenie wiadomości o celebrytach” (19%)27. Wśród 
głównych motywacji korzystania z mediów społecznościowych nie 
znalazły się żadne związane z szeroko pojętą polityką, wiadomo-
ściami, stosunkami międzynarodowymi, dyplomacją itd. Zbiega się 
to z przeprowadzonym porównaniem mediów pod kątem korzystania 
z nich jako źródła informacji o polityce krajowej i europejskiej. Jak 
wiadomo, internauci nie korzystali z mediów społecznościowych 
w roli kluczowego źródła informacji o polityce. Główne motywa-
cje ich używania nie były związane z obszarem dyplomacji publicznej.

W kontekście zaprezentowanych badań głównym zagrożeniem 
wydaje się to, że wykorzystywanie mediów społecznościowych do dy-
plomacji „może prowadzić do upraszczania przekazu, upodabniania się 
języka wypowiedzi do języka mediów tabloidowych”28, bo wpisuje się 
to w główne motywacje do korzystania z nich przez internautów. Media 
społecznościowe zarówno przyspieszyły komunikację dyplomatyczną, 
lecz także obniżyły jej precyzję. Jak zauważają Hocking i Melissen, 
po raz pierwszy ministerstwa ds. polityki zagranicznej zostały zmuszone 
do przyzwolenia na pomyłki dyplomatów w mediach społecznościowych, 
jak również na ich korygowanie29. Skoro wśród głównych motywacji 
używania mediów społecznościowych nie znalazły się żadne związa-
ne z polityką, warto zastanowić się nad opinią internautów na temat 
używania tego rodzaju form komunikacji w tym zakresie.

W ramach badania Eurobarometru 90 poświęconego mediom zapy-
tano respondentów ze wszystkich krajów Unii Europejskiej m.in. o ich 
stosunek do social mediów w kontekście polityki. Niezależnie od tego, 
czy badani korzystali z nich, czy nie, poproszono ich, by odnieśli się 
do kilku stwierdzeń. Pierwsze mówiło o tym, że „media społeczno-
ściowe to nowoczesny sposób na śledzenie wydarzeń politycznych”. 
W skali Europy 57% respondentów zgodziło się z nim, a 24% było 

27 Global Web Index, Top motivations behind social media usage, https://weare-
social.com/uk/blog/2019/06/can-social-commerce-be-the-next-wave-of-retail 
(dostęp: 23.01.2020).

28 J. Arendarska, Elektroniczna dyplomacja – nowe narzędzia komunikowania 
w dyplomacji, „e-Politikon” 2012, Issue 4, s. 56.

29 B. Hocking, J. Melissen, Diplomacy in the Digital Age, Clingenadael Report, 
Netherlands Institute of International Relations Clingendael 2015, p.14.

https://wearesocial.com/uk/blog/2019/06/can-social-commerce-be-the-next-wave-of-retail
https://wearesocial.com/uk/blog/2019/06/can-social-commerce-be-the-next-wave-of-retail
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przeciwnego zdania. Dla drugiej tezy, zakładającej, że wiadomo-
ściom z social mediów nie można ufać, 54% respondentów wyraziło 
poparcie, a 23% sprzeciw. Z kolei aż 59% respondentów podzielało 
opinię, że „media społecznościowe mogą zainteresować ludzi polityką” 
(21% miało zupełnie inne zdanie), a 54%, że są one „dobrym miejscem 
do wypowiadania się w kwestiach politycznych” (26% nie zgodziło 
się z tym stwierdzeniem)30. W sumie ponad połowa mieszkańców 
Unii w 2018 roku była zdania, że media społecznościowe stanowią 
nowoczesną formę śledzenia wydarzeń politycznych, jak najbardziej 
mogą wpłynąć na zainteresowanie polityką i funkcjonują jako dobre 
miejsce do wypowiadania się na tematy z nią związane, przy czym 
jednocześnie nie uznano ich za wiarygodne źródła informacji. Ostatnia 
kwestia potwierdza brak zaufania do mediów społecznościowych. 
Innymi słowy, z przedstawionych danych wyłania się ambiwalentny 
obraz opinii na temat mediów społecznościowych: źródła i miejsca 
publikowania własnego zdania na temat polityki, któremu jednakże 
brakuje wiarygodności, autorytetu.

Przyglądając się szczegółowo danym dotyczącym opinii na temat 
wykorzystania mediów społecznościowych w polityce przez wszyst-
kich respondentów z poszczególnych państw Unii, można zauważyć, 
że największy odsetek badanych (w ramach państw) traktujących 
media społecznościowe jako nowoczesny sposób śledzenia informacji 
politycznych charakteryzował Łotwę (71%), Chorwację (69%), Grecję 
i Irlandię (po 68%), Cypr (66%), Danię, Maltę i Słowację (po 65%) 
oraz Słowenię (64%)31. Jeśli chodzi o Szwecję, to ponad trzy czwarte 
respondentów z tego kraju (77%) deklarowało brak zaufania do me-
diów społecznościowych, wyróżniając się na tle pozostałych państw. 
Natomiast dla kontrastu Bułgarzy jako jedyni w Unii Europejskiej 
w większości nie zgodzili się z tym stwierdzeniem (za 33%, przeciw 
34%). W to, że media społecznościowe mogą zainteresować polityką, 
w szczególności wierzyli Szwedzi (83%), pomimo ich braku zaufania 
do tej formy komunikowania o polityce, a także Holendrzy (80%), Łotysze 
(72%) oraz Duńczycy (70%). Natomiast wspomniani mieszkańcy Łotwy 

30 Standard Eurobarometr 90, Media use in European Union, p. 92.
31 Tamże.
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(68%), Irlandii i Słowacji (po 64%), a także Finlandii i Polski (po 62%) 
w sposób szczególny podzielali opinię, że media społecznościowe 
to miejsce wypowiadania się na tematy związane z polityką.

Tabela 3.7. Opinie mieszkańców Unii Europejskiej dotyczące wykorzystania 
mediów społecznościowych w polityce (II połowa 2018 roku)

I: „Media 
społecznościowe 
to nowoczesny 
sposób 
na śledzenie 
wydarzeń 
politycznych”

II: „Nie można 
ufać informacjom 
o sprawach 
politycznych 
z mediów 
społecznościowych”

III: „Media 
społecznościowe 
mogą 
zainteresować 
ludzi polityką”

IV: „Media 
społecznościowe 
to dobre miejsce 
do wypowiadania 
się w kwestiach 
politycznych”

TAK NIE TAK NIE TAK NIE TAK NIE

Wszyscy 
respondenci

57% 24% 54% 23% 59% 21% 54% 26%

Respondenci 
używający 
mediów 
społecznościowych

72% 23% 64% 28% 76% 19% 69% 26%

Źródo: opracowanie na podst. zestawienia QE11, Standard Eurobarometr 90, Media 
use in European Union, Wave EB90.3, Kantar Public, Bruksela, jesień, 2018, p. 99

Opisane wyżej podejścia do mediów społecznościowych w poli-
tyce bazują na opinii wszystkich respondentów – niezależnie od tego, 
czy byli oni ich użytkownikami, czy też nie. Natomiast wśród 27 424 
przebadanych osób ze wszystkich krajów Unii, 16 184 zadeklarowało 
korzystanie z social mediów, co stanowiło 59%. Stosunek i opinie 
na temat mediów społecznościowych wśród tej grupy okazały się 
inne. Aż 72% (15 punktów procentowych więcej) zgadzało się z tym, 
że media społecznościowe są „nowoczesnym sposobem na śle-
dzenie wydarzeń politycznych”, 76% (czyli aż 17 p. procentowych 
więcej) podzielało opinię, że „mogą zainteresować ludzi polityką”, 
a 69% (tj. 15 p. procentowych więcej) było zdania, że jest to dobre 
miejsce „do wypowiadania się w kwestiach politycznych”. Natomiast 
także wśród tej grupy większość, czyli 64%, nie ufała informacjom 
dotyczącym polityki z nich pochodzącym. Dlatego pomimo silnego 
przekonania, że media społecznościowe są odpowiednim miejscem 
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pozyskiwania wiadomości czy też wypowiadania się na temat polityki, 
ich użytkownicy w jeszcze większym stopniu nie ufali informacjom 
tam dostępnym. Szczegółowo porównanie to przedstawia tabela 3.7.

Jeśli zaś chodzi o różnice w punktach procentowych pomiędzy 
całkowitą liczbą respondentów z poszczególnych państw a częścią 
korzystającą z mediów społecznościowych, to zaobserwować można 
kilka rozbieżności. Na poparcie pierwszego stwierdzenia największą 
można wskazać Cypr (21 p. proc.), Litwę i Niemcy (po 19 p. proc.), 
a także Bułgarię, Estonię, Francję, Hiszpanię i Maltę (po 18 p. proc.), 
trzeciego sformułowania – Niemcy (21 p. proc.), Litwę (20 p. proc.), 
Cypr i Grecję (po 19 p. proc.) oraz Estonię, Maltę, Słowenię i Polskę 
(po 18 p. proc.), zaś czwartej tezy – Grecję i Litwę (po 20 p. proc.) 
oraz Chorwację, Cypr, Niemcy, Polskę i Portugalię (po 19 p. proc.). 
W każdym przypadku procent użytkowników mediów społeczno-
ściowych popierających dane stwierdzenia był wyższy w stosunku 
do odsetka wszystkich respondentów z danego kraju podzielających 
tę opinię. Natomiast w przypadku drugiej tezy, traktującej o braku 
zaufania do informacji pochodzących z mediów społecznościo-
wych, dla niej także użytkownicy social mediów wyrazili większe 
poparcie. W szczególności dotyczyło to Litwy, Malty i Portugalii 
(po 16 p. proc.), Hiszpanii i Rumunii (po 14 p. proc.) oraz Estonii 
i Słowenii (po 14 p. proc.). Wyjątkiem byli jedynie użytkownicy 
mediów społecznościowych z Holandii, którzy w mniejszym stopniu 
niż ogół respondentów z tego kraju zgadzali się ze stwierdzeniem, 
że nie powinno się ufać informacjom z mediów społecznościowych 
dotyczącym polityki. Omówione dane potwierdzają zatem ogólny 
trend wśród mieszkańców Unii Europejskiej korzystających z me-
diów społecznościowych, którzy z jednej strony byli ich entuzjastami, 
z drugiej zaś – nie ufali informacjom z nich pochodzącym.
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3.2. STRONY INTERNETOWE I PROFILE 
W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH  

DOTYCZĄCE DYPLOMACJI

Różnorodność zarówno samych mediów społecznościowych, podejść 
do nich, jak i ich badań implikuje stosowanie wielorakich metodologii. 
Chcąc badać społecznościową dyplomacje publiczną, należy zacząć 
od odpowiedniego doboru mediów społecznościowych i profili 
w nich prowadzonych.

W pierwszej kolejności opracowano bazę źródłowych stron in-
ternetowych podmiotów lub reprezentantów wszystkich krajów Unii 
Europejskiej, którzy byli odpowiedzialni za dyplomację cyfrową 
w 2018 roku. Przy pomocy wyszukiwarek internetowych zebrano 
adresy witryn internetowych: głów państw (prezydentów, monar-
chów, rodzin królewskich lub urzędów obsługujących głowy państw), 
szefów rządów (urzędów obsługujących szefów rządów i/lub rządy) 
oraz ministrów odpowiedzialnych za sprawy zagraniczne (i/lub ich 
resortów), a więc kluczowych podmiotów krajowych systemów 
dyplomatycznych.

Następnie sprawdzono, czy do stron podpięto odnośniki do pro-
fili w mediach społecznościowych. Na tej podstawie wybrano pięć 
najpopularniejszych social mediów w Unii Europejskiej, do których 
odsyłacze najczęściej zamieszczano na stronach źródłowych.

W końcu zaś wybrano konkretne profile z mediów społeczno-
ściowych do pogłębionych badań, przyjmując trzy zasady.

1. W pierwszej kolejności kierowano się zasadą „pochodzenia”, 
czyli doboru tylko tych profili, które zostały podpięte do ofi-
cjalnych stron, uznanych za strony źródłowe w pierwszym 
etapie analizy.

2. Drugą była zasada „nadrzędnej pozycji wielojęzyczności”. 
Oznacza to, że wybierano profile podpięte do witryn prowa-
dzonych w największej liczbie języków. To z kolei implikowało 
zazwyczaj większą wielojęzyczność profili.
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3. Trzecią zasadą przy doborze profili do dalszej analizy była 
„nadrzędność funkcjonalności”. Odnosiła się ona do opra-
cowanego prostego klucza kategoryzacyjnego profili, wyróż-
niającego trzy ich główne rodzaje:
 » Profil funkcyjny – profil w medium społecznościowym 

o charakterze fanpage’a, tj. strona w danym medium spo-
łecznościowym poświęcona funkcji lub podmiotowi. Profil, 
którego nazwa bezpośrednio odnosi się do danego urzędu 
lub jest z nim nieodłącznie związana, na którym są lub mogą 
być publikowane informacje nieprzerwanie, niezależnie 
od zmian strukturalnych lub personalnych w danym urzędzie. 
Pojęcie odnosi się do profili, które w toku funkcjonowania 
zmieniają administratora.

 » Profil imienny – profil w medium społecznościowym 
o charakterze fanpage’a, tj. strona w danym medium spo-
łecznościowym poświęcona konkretnej osobie, niezależnie 
od pełnionej przez nią funkcji. Nazwa profilu zawiera 
imię i nazwisko (lub pseudonim) konkretnej osoby, która 
publikuje (lub ma wpływ na publikowane na nim) treści, 
niezależnie od pełnionej przez siebie aktualnie funkcji/
sprawowanego urzędu. Pojęcie odnosi się do profili kon-
kretnych osób, które jedynie zmieniają opis profilu, tym 
samym dostosowując go do pełnionej aktualnie funkcji/
sprawowanego urzędu. Tego rodzaju profile są (lub mogą 
być) prowadzone nieprzerwanie w toku całej działalności 
publicznej danej osoby.

 » Profil hybrydowy – profil w medium społecznościowym 
o charakterze fanpage’a, tj. strona w medium społeczno-
ściowym poświęcona funkcji lub podmiotowi. Nazwa 
profilu bezpośrednio odnosi się do danego urzędu (lub 
jest z nim nieodłącznie związana), jednocześnie zawie-
rając imię i nazwisko (lub pseudonim) konkretnej osoby, 
która pełni w danym momencie daną funkcję. Profil jest 
aktualny jedynie w okresie, w jakim dana osoba pełni 
konkretną funkcję.
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W praktyce zasada „nadrzędności funkcjonalności” oznacza, 
że w sytuacji, kiedy na stronie internetowej – uznanej za źródłową 
(w tej samej jej wersji językowej) – umieszczono odnośniki do kilku 
profili w tym samym medium społecznościowym (np. imienny prezy-
denta i kancelarii prezydenta), do dalszych badań klasyfikowano profil 
funkcyjny (w tym przypadku kancelarii prezydenta). Jeśli na jednej 
stronie zamieszczono profile funkcyjne i imienne, do dalszych badań 
wybierano wszystkie profile funkcyjne, a także imienne prowadzone 
w mediach społecznościowych, innych niż funkcyjne. Natomiast 
w przypadku, gdy na jednej witrynie zamieszczono profile jednego 
typu (np. funkcyjne) różnych jednostek (np. osobno ministerstwa, 
osobno ministra), do dalszych badań kierowano profile poświęcone 
różnym podmiotom, lecz tylko w sytuacji, kiedy nie było możliwości 
wyboru profili jednego podmiotu we wszystkich podpiętych do strony 
mediach społecznościowych. W sytuacji, w której niemożliwe okazało 
się zastosowanie wszystkich trzech zasad, przyjęto indywidualne 
podejście do wyboru profili do dalszej analizy.

Ze względu na ogrom materiału badawczego, proces wyboru profili 
do drugiego etapu badań trwał od 17.10.2018 do 19.01.2019. Dane 
osób sprawujących wybrane funkcje (w okresie zbierania materiału 
badawczego w poszczególnych krajach), zostały przedstawione 
w tabeli 3.8, natomiast dokładna data opisu została umieszczona 
w bibliografii. W okresie zbierania danych nastąpiło kilkanaście zmian 
na stanowiskach, tj. osoby sprawujące funkcje szefów rządów lub 
ministrów odpowiedzialnych za politykę zagraniczną i dyplomację 
zaczęło pełnić swoje funkcję dopiero od 2018 roku. Ponieważ treści 
związane z dyplomacją kraju były zamieszczane na ich profilach 
imiennych za krótko, do dalszych badań wybrano profile funkcyj-
ne instytucji, na czele których stali. Wyjątkiem okazał się premier 
Słowacji ze względu na to, że na stronie rządu nie zamieszczono 
profili funkcyjnych poświęconych rządowi ani urzędowi premie-
ra. Z powodu ustroju politycznego ciekawym kazusem okazał się 
także Cypr, gdzie jedna osoba pełni jednocześnie dwie funkcje – 
szefa rządu i prezydenta, co także uwzględniono w doborze profili 
do dalszej analizy.
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Profile wybrane do dalszych badań następnie scharakteryzowano 
pod kątem języków, w jakich publikowano na nich treści. W tym 
celu przeanalizowano 20 ostatnich wpisów (lub gdy było ich mniej 

– wszystkie informacje opublikowane w ciągu miesiąca poprzedza-
jącego badanie).

Tabela 3.8. Podmioty odpowiedzialne za dyplomację w poszczególnych 
krajach UE oraz osoby pełniące poszczególne funkcje; dane aktualne 

w okresie zbierania danych (17.10.2018–19.01.2019)

Kr
aj

Głowa 
państwa

Personalia

Od
 ki

ed
y Szef 

rządu
Personalia

Od
 ki

ed
y Minister 

ds. polityki 
zagranicznej

Personalia

Od
 ki

ed
y

Au
st

ria prezydent Alexander 
Van der 
Bellen

I 2
01

7

kanclerz Sebastian 
Kurz

XI
I 2

01
7

federalny 
minister 
ds. Europy, 
integracji 
i spraw 
zagranicznych

Karin Kneissl

XI
I 2

01
7

Be
lg

ia król Filip 
Leopold 
Ludwik 
Maria

VI
I 2

01
3

premier Charles 
Michel

X 2
01

4

minister spraw 
zagranicznych, 
europejskich 
oraz obrony

Didier 
Reynders

XI
I 2

01
1*

Bu
łg

ar
ia prezydent Румен 

Радев 
(Rumen 
Radev)

XI
 20

16

premier Бойко 
Борисов 
(Boyko 
Borissov)

V 
20

17

minister spraw 
zagranicznych

Екатерина 
Захариева 
(Ekaterina 
Zaharieva)

V 
20

17

Ch
or

wa
cja prezydent Kolinda 

Grabar-
Kitarović

I 2
01

5 premier Andrej 
Plenković

X 2
01

6 minister spraw 
zagranicznych 
i europejskich

Marija 
Pejčinović 
Burić VI

 20
17

Cy
pr prezydent Νίκος 

Αναστασιάδης 
(Nicos 
Anastasiades)

II 2
01

3

premier Νίκος 
Αναστασιάδης 
(Nicos 
Anastasiades)

II 2
01

3

minister spraw 
zagranicznych

Νίκος 
Χριστοδουλίδης 
(Nikos 
Christodoulides)

III
 20

18

Cz
ec

hy prezydent Miloš 
Zeman III

 20
13 premier Andrej Babiš

XI
I 2

01
7 minister spraw 

zagranicznych
Tomáš 
Petříček X 2

01
8

Da
ni

a królowa Małgorzata 
II II 1

97
2 premier Lars Løkke 

Rasmussen

VI
 20

15 minister spraw 
zagranicznych

Anders 
Samuelsen

XI
 20

16

Es
to

ni
a prezydent Kersti 

Kaljulaid X 2
01

6 premier Jüri Ratas

XI
 20

16 minister spraw 
zagranicznych

Sven Mikser

XI
 20

16
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Kr
aj

Głowa 
państwa

Personalia

Od
 ki

ed
y Szef 

rządu
Personalia

Od
 ki

ed
y Minister 

ds. polityki 
zagranicznej

Personalia

Od
 ki

ed
y

Fi
nl

an
di

a prezydent Sauli 
Väinämö 
Niinistö III

 20
12 premier Juha Sipilä

V 
20

15

minister spraw 
zagranicznych

Timo Soini

V 
20

15

Fr
an

cja prezydent Emmanuel 
Macron

V 
20

17

premier Édouard 
Philippe

V 
20

17

minister spraw 
europejskich 
i zagranicznych

Jean-Yves 
Le Drian

V 
20

17

Gr
ec

ja prezydent Προκόπιος 
Παυλόπουλος 
(Prokopios 
Pavlopoulos)

III
 20

15

premier Αλέξη Τσίπρα 
(Alexis 
Tsipras) 20

16

minister spraw 
zagranicznych

Αλέξη Τσίπρα 
(Alexis 
Tsipras) X 2

01
8

Hi
sz

pa
ni

a król Filip 
VI Burbon

VI
 20

14

premier Pedro 
Sánchez 
Pérez-
Castejón VI

 20
18

minister spraw 
zagranicznych, 
Unii 
Europejskiej 
i współpracy

Josep Borrell 
Fontelles

VI
 20

18

Ho
la

nd
ia król Wilhelm 

Aleksander

IV
 20

13

premier, 
minister 
ds. ogólnych

Mark Rutte

X 2
01

0

minister spraw 
zagranicznych

Stef Blok 
(Stephanus 
Abraham 
Blok)

III
 20

18

Irl
an

di
a prezydent Michael 

D. Higgins

XI
 20

11

premier Leo Varadkar

VI
 20

17

minister spraw 
zagranicznych 
i handlu 
odpowiedzialny 
za brexit

Simon 
Coveney 
(Síomón 
Ó Cómhanaigh) VI

 20
17

Li
tw

a prezydent Dalia 
Grybauskaitė

VI
I 2

00
9 premier Saulius 

Skvernelis

XI
I 2

01
6 minister spraw 

zagranicznych
Linas 
Linkevičius

XI
I 2

01
6

Lu
ks

em
bu

rg wielki 
książe

Henryk

X 2
00

0

premier, 
minister 
stanu

Xavier Bettel

X 2
01

3

minister spraw 
zagranicznych 
i europejskich

Jean 
Asselborn

VI
 20

04

Ło
tw

a prezydent Raimonds 
Vējonis

VI
I 2

01
5 premier Māris 

Kučinskis II 2
01

6 minister spraw 
zagraniczncyh

Edgars 
Rinkēvičs X 2

01
1

M
al

ta prezydent Marie-
Louise 
Coleiro 
Preca

IV
 20

14

premier Joseph 
Muscat

III
 20

13

minister spraw 
zagranicznych 
i promocji 
handlu

Carmelo 
Abela

VI
 20

17

Ni
em

cy prezydent Frank-
Walter 
Steinmeier

II 2
01

7 kanclerz Angela 
Merkel

XI
 20

05 minister spraw 
zagranicznych

Heiko Maas

III
 20

18

Po
lsk

a prezydent Andrzej 
Duda

VI
II 2

01
5 premier Mateusz 

Morawiecki I 2
01

8 minister spraw 
zagranicznych

Jacek 
Czaputowicz I 2

01
8
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Kr
aj

Głowa 
państwa

Personalia

Od
 ki

ed
y Szef 

rządu
Personalia

Od
 ki

ed
y Minister 

ds. polityki 
zagranicznej

Personalia

Od
 ki

ed
y

Po
rt

ug
al

ia prezydent Marcelo 
Nuno 
Duarte 
Rebelo 
de Sousa

III
 20

16

premier António 
Costa

XI
 20

15

minister spraw 
zagranicznych

Augusto 
Santos Silva

XI
 20

15

Ru
m

un
ia prezydent Klaus 

Iohannis

XI
I 2

01
4 premier Vasilica – 

Viorica 
Dăncilă

I 2
01

8 minister spraw 
zagranicznych

Teodor-Viorel 
Meleşcanu I 2

01
7

Sł
ow

ac
ja prezydent Andrej Kiska

VI
 20

14 premier Peter 
Pellegrini

III
 20

18 minister spraw 
zagranicznych 
i europejskich

Miroslav 
Lajčák

IV
 20

12

Sł
ow

en
ia prezydent Borut Pahor

XI
I 2

01
2 premier Marjan Šarec

VI
II 2

01
8 minister spraw 

zagranicznych
Miro Cerar

IX
 20

18

Sz
w

ec
ja król Karol XVI 

Gustaw IX
 19

73 premier Stefan 
Löfven X 2

01
4 minister spraw 

zagranicznych
Margot 
Wallström X 2

01
4

W
ęg

ry prezydent János Áder

V 
20

12

premier Viktor Orbán

IV
 20

10 minister spraw 
zagranicznych 
i handlu

Péter Szijjártó

IX
 20

14

W
ie

lk
a 

Br
yt

an
ia królowa Elżbieta II

II 1
95

2/
 VI

 19
53

premier Theresa May

VI
I 2

01
6

sekretarz stanu 
do spraw 
zagranicznych 
i wspólnotowych

Jeremy Hunt

VI
I 2

01
8

W
ło

ch
y prezydent Sergio 

Mattarella

I 2
01

5

premier Giuseppe 
Conte

V 
20

18

minister spraw 
zagranicznych 
i współpracy 
międzynarodowej

Enzo Moavero 
Milanesi

VI
II 2

01
8

* – kieruje nieprzerwanie resortem odpowiedzialnym za politykę zagraniczną, jednakże 
nazwa i zakres działalnościministerstwa zmieniały się od 2011. 

Źródło: opracowanie własne

W tym miejscu należy także dodać, że oficjalne tłumaczenia pełnych 
nazw krajów Unii Europejskiej zaczerpnięto z dokumentu Komisji 
Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej przy Głównym Geodecie Kraju32. Natomiast pozostałe 

32 Urzędowy wykaz nazw państw i terytoriów niesamodzielnych, wyd. IV zaktuali-
zowane, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 2017.
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Kr
aj

Głowa 
państwa

Personalia

Od
 ki

ed
y Szef 

rządu
Personalia

Od
 ki

ed
y Minister 

ds. polityki 
zagranicznej

Personalia

Od
 ki

ed
y

Po
rt

ug
al

ia prezydent Marcelo 
Nuno 
Duarte 
Rebelo 
de Sousa

III
 20

16

premier António 
Costa

XI
 20

15

minister spraw 
zagranicznych

Augusto 
Santos Silva

XI
 20

15

Ru
m

un
ia prezydent Klaus 

Iohannis

XI
I 2

01
4 premier Vasilica – 

Viorica 
Dăncilă

I 2
01

8 minister spraw 
zagranicznych

Teodor-Viorel 
Meleşcanu I 2

01
7

Sł
ow

ac
ja prezydent Andrej Kiska

VI
 20

14 premier Peter 
Pellegrini

III
 20

18 minister spraw 
zagranicznych 
i europejskich

Miroslav 
Lajčák

IV
 20

12

Sł
ow

en
ia prezydent Borut Pahor

XI
I 2

01
2 premier Marjan Šarec

VI
II 2

01
8 minister spraw 

zagranicznych
Miro Cerar

IX
 20

18

Sz
w

ec
ja król Karol XVI 

Gustaw IX
 19

73 premier Stefan 
Löfven X 2

01
4 minister spraw 

zagranicznych
Margot 
Wallström X 2

01
4

W
ęg

ry prezydent János Áder

V 
20

12

premier Viktor Orbán

IV
 20

10 minister spraw 
zagranicznych 
i handlu

Péter Szijjártó

IX
 20

14

W
ie

lk
a 

Br
yt

an
ia królowa Elżbieta II

II 1
95

2/
 VI

 19
53

premier Theresa May

VI
I 2

01
6

sekretarz stanu 
do spraw 
zagranicznych 
i wspólnotowych

Jeremy Hunt

VI
I 2

01
8

W
ło

ch
y prezydent Sergio 

Mattarella

I 2
01

5

premier Giuseppe 
Conte

V 
20

18

minister spraw 
zagranicznych 
i współpracy 
międzynarodowej

Enzo Moavero 
Milanesi

VI
II 2

01
8

* – kieruje nieprzerwanie resortem odpowiedzialnym za politykę zagraniczną, jednakże 
nazwa i zakres działalnościministerstwa zmieniały się od 2011. 

Źródło: opracowanie własne

W tym miejscu należy także dodać, że oficjalne tłumaczenia pełnych 
nazw krajów Unii Europejskiej zaczerpnięto z dokumentu Komisji 
Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej przy Głównym Geodecie Kraju32. Natomiast pozostałe 

32 Urzędowy wykaz nazw państw i terytoriów niesamodzielnych, wyd. IV zaktuali-
zowane, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 2017.

stosowane w tej publikacji określenia (w tym nazwy resortów, zakładek 
na stronach internetowych, tytułów witryn) zostały przygotowane 
przez autorkę w oparciu o dostępne narzędzia internetowe. 

3.2.1. PROFILE PODPIĘTE 
DO STRON ŹRÓDŁOWYCH

Na podstawie informacji pochodzących ze stron internetowych zwią-
zanych z działalnością głów państw, szefów rządów oraz ministrów 
ds. polityki zagranicznej ustalono, że łącznie podpięto do nich 325 
profili w różnych mediach społecznościowych. Oznacza to, że średnio 
na jeden kraj przypadało 11,6 profila, przy czym poszczególne z nich 
były reprezentowane przez różne ich liczby. W przypadku niektórych 
państw pojawiało się ich znacząco więcej (np. Francja – 26; Finlandia 

– 19; Wielka Brytania – 17; Chorwacja, Łotwa – po 16; Holandia, 
Polska – po 15), a w kilku mniej w stosunku do średniej (np. Węgry 

– 2; Luksemburg, Portugalia – po 5; Cypr, Dania, Malta – po 7).
Jeśli chodzi o poświęcenie profili trzem grupom podmiotów, 

to najwięcej, bo aż 134 profili (41% wszystkich) dotyczyło działalno-
ści ministra lub resortu odpowiedzialnego za dyplomację i politykę 
zagraniczną. Trochę mniej – 115 profili (35%) związanych było 
z funkcjonowaniem rządu lub szefa rządu, natomiast najmniej – tylko 
76 (23%) były to profile głów państw. Warto zaznaczyć, że w momencie 
doboru próby na kilku stronach internetowych nie funkcjonowały 
żadne odnośniki do mediów społecznościowych (dot. to: prezydentów 
Cypru, Grecji, Portugalii, Słowacji i Węgier, premiera i rządu Irlandii 
oraz Ministra Spraw Zagranicznych i Handlu (wraz z resortem) 
Węgier). Istniały też podmioty, które wyróżniały się wielością i róż-
norodnością prowadzonych przez siebie profili, m.in. Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych Finlandii (8 profili w 8 różnych mediach 
społecznościowych), rząd Francji (7 profili w 7 różnych mediach spo-
łecznościowych), Ministerstwo Spraw Europejskich i Zagranicznych 
Francji (14 profili w 7 różnych mediach społecznościowych), Biuro 
Spraw Zagranicznych i Wspólnotowych Wielkiej Brytanii (8 profili 
w 7 różnych mediach społecznościowych).
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Wśród 325 profili, o których zebrano informacje, znalazło się 
278 funkcyjnych (co stanowi 86%), 40 imiennych (12%), 6 hybry-
dowych (2%) oraz jeden prywatny. W tym miejscu warto zaznaczyć, 
że 12 podmiotów prowadziło jednocześnie co najmniej dwa profile 
funkcyjne (w różnych wersjach językowych) w tym samym medium 
społecznościowym. Sytuacja ta dotyczyła Facebooka (3 przypadki), 
Twittera (12) oraz YouTube’a (1). Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
Czech prowadziło dwa osobne profile na Twitterze, rząd Estonii – dwa 
na Facebooku i dwa na Twitterze, rząd Finlandii – dwa na Twitterze, 
Ministerstwo Spraw Europejskich i Zagranicznych Francji – trzy 
na Facebooku, sześć na Twitterze, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Unii 
Europejskiej i Współpracy Hiszpanii – dwa na Twitterze, Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych Holandii – dwa na Twitterze, Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych Łotwy – dwa na Facebooku, dwa na Twitterze, 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec – dwa na Twitterze, 
dwa na YouTubie, premier Polski – dwa na Twitterze, Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych Polski – dwa na Twitterze, Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych Szwecji – dwa na Twitterze oraz Biuro Spraw 
Zagranicznych i Wspólnotowych Wielkiej Brytanii – dwa na Twitterze. 
Wymienione profile różniły się głównie językiem.

Omawiane podmioty zamieściły w sumie na swoich stronach 
internetowych odnośniki do 16 różnych mediów społecznościowych, 
ale 90% wszystkich pochodziło tylko z pięciu platform: Twittera – 
88 (co stanowi 27%), Facebooka – 72 (22%), YouTube’a – 59 (18%), 
Instagrama – 44 (14%) oraz Flickra – 29 (9%). W pozostałych me-
diach społecznościowych profil posiadało tylko kilka lub kilkanaście 
podmiotów: Vimeo (1), Google+ (5), LinkIn (14), Issuu (1), perisco-
pe.tv (2), Soundcloud (3), Slideshow (1), Dailymotion (1), Snapchat (3), 
Pinterest (1), draugiem.lv (1). W związku z ograniczonym zasięgiem 
lub niską popularnością nie można ich uznać za pierwszoplanowe 
miejsca prowadzenia działań o charakterze dyplomacji publicznej 
skierowanej do obywateli całej Unii Europejskiej. Dlatego, w badaniach 
skupiono się ostatecznie na 292 profilach z pięciu najpopularniejszych 
mediów społecznościowych.
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Tabela 3.9. Charakterystyka i porównanie pięciu badanych mediów społecznościowych

Źródło: opracowanie własne na podst. źródeł wymienionych w dole tabeli
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Wśród nich znalazły się dwa serwisy społecznościowe (Facebook 
i Twitter, z czego dugi o charakterze mikrobloga), a także trzy o cha-
rakterze społeczności kontentowych (YouTube, Instagram i Flickr). 
YouTube jest platformą służącą udostępnianiu jedynie materiałów 
filmowych, zaś Instagram i Flickr – głównie zdjęć. Przy czym za-
sadniczą różnicą pomiędzy dwoma ostatnimi jest to, że pierwszy 
ma w większym stopniu charakter rozrywkowy (m.in. poprzez 
możliwość używania filtrów), zaś drugi – profesjonalny (umożliwia 
dodawanie zdjęć w dużej rozdzielczości). „Najstarszymi” spośród 
badanych mediów społecznościowych są Facebook i Flickr (powstały 
w 2004 roku), a „najmłodszym” – Instagram (uruchomiony w 2010). 
W czasie prowadzenia badań Facebook i Instagram należały do jednej 
korporacji, a YouTube został przejęty przez firmę Google. Jeśli zaś 
chodzi o rodzaje możliwych postów, jakie można na nich udostępniać, 
to zgodnie z klasyfikacją OECD na Facebooku i Twitterze istnieje 
możliwość zamieszczania wszystkich pięciu wymienionych form 
(przyjmując rozumienie „rekomendacji” jako udostepnień i lin-
ków), na Instagramie i Flickrze – dwóch (filmów i wideo oraz zdjęć 
i obrazów), a na YouTubie – jednej (filmów i wideo). Szczegółowo 
porównanie to ilustruje tabela 3.9.

3.2.2. PROFILE PODPIĘTE DO STRON 
ŹRÓDŁOWYCH – DOBÓR PRÓBY

W przypadku Austrii wybrano profile imienne prezydenta na Facebooku, 
Twitterze, Instagramie i YouTubie (które nie miały charakteru funkcyj-
nego, lecz w większości prowadzone były przez kancelarię). W dalszej 
analizie uwzględniono także profile funkcyjne Urzędu Kanclerza 
Związkowego na Facebooku, YouTubie i Instagramie (zawierające 
informacje o działalności zarówno rządu, jak i kanclerza), a także 
profile Ministerstwa ds. Europy, Integracji i Spraw Zagranicznych 
na Facebooku, Twitterze, YouTubie, Instagramie i Flickrze.

Zebrano także dane z profili monarchii belgijskiej na Facebooku 
i Twitterze. W momencie wyboru profili premier Belgii Charles 
Michel (który złożył rezygnację pod koniec 2018 roku) nie miał jeszcze 
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następcy, a na stronie funkcyjnej rządu nie zamieszczono żadnych 
odnośników do profili w mediach społecznościowych gabinetu, dlate-
go do dalszej analizy wybrano profile imienne ówczesnego premiera 
na Facebooku (wyłączając konto prywatne – ze względu na politykę 
Facebooka i brak możliwości zebrania danych), Twitterze i Instagramie. 
W dalszych badaniach uwzględniono także profile związane z działal-
nością ministerstwa odpowiedzialnego za politykę zagraniczną Belgii 
na Facebooku, Twitterze, Instagramie, Flickrze i YouTubie.

Na podstawie wstępnej analizy wykorzystania mediów społecz-
nościowych w ramach dyplomacji publicznej Bułgarii, w badaniach 
zdecydowano skupić się na profilu funkcyjnym prezydenta na Twitterze, 
profilach imiennych premiera na Facebooku, Twitterze, Instagramie 
oraz YouTubie, a także na profilach funkcyjnych Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych na Facebooku, Twitterze i YouTubie.

W przypadku Chorwacji wybrano profile głowy państwa na Facebooku, 
Twitterze, Instagramie, YouTubie oraz Flickrze (wśród których znala-
zły się zarówno profile imienne, hybrydowe, jak i funkcyjne), profile 
funkcyjne rządu na Facebooku, Twitterze, Instagramie, YouTubie oraz 
Flickrze, a także profile funkcyjne Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
i Europejskich Chorwacji na Facebooku, Twitterze, YouTubie oraz 
Flickrze.

Ani na stronie prezydencji Cypru, ani Biura Prasowego i Informacyjnego 
nie zamieszczono żadnych odnośników do profili prezydenta tego kraju 
w mediach społecznościowych (czy to imiennych czy funkcyjnych). 
Z kolei w przypadku rządu, trudno było jednoznacznie wskazać ofi-
cjalną stronę internetową poświęconą gabinetowi. Zdecydowano się 
więc uwzględnić profile funkcyjne Biura Prasowego i Informacyjnego 
na Facebooku, Twitterze (po grecku i angielsku) i YouTubie, ze względu 
na misję i cele działania Biura (m.in. informowanie o działaniach rządu). 
Szczegółowej analizie poddano także profile funkcyjne Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych Cypru na Facebooku, Twitterze i Flickrze.

W przypadku Czech wybrano profile imienne prezydenta (na Facebooku 
i Twitterze) umieszczone na jego imiennej stronie. Było to podyktowane 
tym, że zarówno witryna prezydencji Czech, jak i podpięte do niej 
profile w mediach społecznościowych Kancelarii Prezydenta, zawierały 
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bardzo dużo treści niezwiązanych z osobą i funkcją prezydenta, lecz 
jego siedzibą – Zamkiem na Hradczanach. Natomiast w związku 
z niestabilną pozycją osoby premiera w 2018 roku oraz pełnienie 
obowiązków przez Ministra Spraw Zagranicznych zaledwie od kilku 
miesięcy, zdecydowano się na analizę profili funkcyjnych podmiotów, 
na których czele stoją, tj. profili funkcyjnych rządu na Facebooku, 
Twitterze i Instagramie oraz profili funkcyjnych Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych na Facebooku, Twitterze (osobnego w języku czeskim 
i angielskim), Instagramie i YouTubie.

W przypadku Danii analizowano profile funkcyjne rodziny kró-
lewskiej na Facebooku i Instagramie, profil funkcyjny Kancelarii 
Premiera na Twitterze oraz profile funkcyjne Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych na Facebooku, Twitterze i YouTubie.

Jeśli chodzi o Estonię, to skoncentrowano się na profilach imien-
nych prezydent na Facebooku i Twitterze, profilach funkcyjnych rządu 
na Facebooku (osobno w języku estońskim i rosyjskim), Twitterze 
(osobno w języku estońskim i angielskim) oraz YouTubie, a także pro-
filach funkcyjnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych na Facebooku, 
Twitterze, YouTubie i Flickrze.

Odnośnie do Finlandii zdecydowano się skupić na profilach funk-
cyjnych Kancelarii Prezydenta na Twitterze, Instagramie i Flickrze 
oraz profilu imiennym głowy państwa na Facebooku. Wybór ten 
był podyktowany przyjętymi założeniami. Dodatkowo, biorąc pod 
uwagę funkcyjność i wielojęzyczność, przeanalizowano wszystkie 
profile funkcyjne zamieszczone jednocześnie na stronie Kancelarii 
Premiera i rządu, tj. profil kancelarii na Facebooku oraz profile 
rządu na Instagramie, Flickrze, YouTubie oraz Twitterze (osobno 
w języku fińskim, szwedzkim i angielskim), a także profile funkcyjne 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych Finlandii na Facebooku, Twitterze, 
YouTubie oraz Flickrze.

Francja w dalszej analizie była reprezentowana przez profile 
funkcyjne prezydencji kraju na Facebooku, Twitterze i Instagramie 
oraz profile funkcyjne rządu na Facebooku, Twitterze, Instagramie 
i YouTubie. Natomiast jeśli chodzi o działalność Ministerstwa Spraw 
Europejskich i Zagranicznych tego państwa, to już na poziomie wersji 
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językowych witryny internetowej poświęconej dyplomacji widać 
ogromną różnorodność i nakierowanie na odbiorców zagranicznych. 
Potwierdza to także podejście do mediów społecznościowych jako 
narzędzia dyplomacji publicznej. Dyplomacji Francji dotyczyło w su-
mie sześć profili na Twitterze (w językach: francuskim, angielskim, 
hiszpańskim, niemieckim, arabskim i rosyjskim), trzy na Facebooku 
(w języku francuskim, angielskim i arabskim), a także po jednym: 
na Instagramie (prowadzonym w języku francuskim i czasem an-
gielskim), Flickrze (w języku francuskim i angielskim), YouTubie 
(z materiałami po francusku, hiszpańsku, rosyjsku i angielsku) oraz 
LinkInie i Pintereście (w języku francuskim). Wspomniane profile 
na Twitterze podpięto również do anglojęzycznej wersji strony rządu 
z informacjami o Ministrze Spraw Europejskich i Zagranicznych 
Francji. Do dalszych badań zostały włączone wymienione profile 
na Facebooku, Twitterze, Instagramie, YouTubie oraz Flickrze.

W analizie nie uwzględniono żadnych profili poświęconych prezy-
dentowi Grecji. Natomiast w związku z wielością profili traktujących 
o działalności premiera, szczegółowej analizie poddano te, do których 
odnośniki umieszczono na oficjalnej stronie „Rząd Republiki Greckiej 

– Premier”, którą uznano za źródłową. Natomiast uwzględniając zmia-
nę na stanowisku Ministra Spraw Zagranicznych Grecji (obowiązki 
dotychczasowego ministra pod koniec 2018 roku przejął premier), 
w dalszej analizie skupiono się na oficjalnych profilach ministerstwa 
na Facebooku, Twitterze, YouTubie i Flickrze.

W przypadku Hiszpanii wybrano profile funkcyjne „Domu Jego 
Królewskiej Mości” na Twitterze oraz YouTubie. Natomiast ze względu 
na to, że w momencie doboru próby, zarówno premier, jak i Minister 
Spraw Zagranicznych, Unii Europejskiej i Współpracy, pełnili swoje 
funkcje zaledwie od kilku miesięcy, w dalszej analizie skupiono się 
na profilach funkcyjnych rządu na Facebooku, YouTubie, Twitterze, 
Instagramie oraz Flickrze, a także profilach funkcyjnych ministerstwa 
na Twitterze (osobno w języku angielskim i hiszpańskim), Facebooku, 
YouTubie, Flickrze i Instagramie.
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Przeanalizowano także zawartość profili funkcyjnych rodziny 
królewskiej Holandii na Facebooku, Twitterze, Instagramie i YouTubie. 
Jeśli chodzi o premiera tego kraju, to ze względu na długość okresu, 
w jakim Mark Rutte pełnił tę funkcję i przyjęte założenia, do dalszej 
analizy zostały wybrane cztery poświęcone mu profile w mediach spo-
łecznościowych – imienny na Twitterze oraz funkcyjne na Facebooku, 
Instagramie, YouTubie i Flickrze (wymienione na stronie rządu). 
Z kolei Minister Spraw Zagranicznych Holandii nie miał służącej 
jego osobie oficjalnej strony internetowej, co więcej, w momencie 
doboru próby pełnił funkcję od niecałego roku, w związku z czym 
za stronę źródłową uznano witrynę resortu, a w konsekwencji tego 
w dalszej części przeanalizowano profile funkcyjne ministerstwa 
na Facebooku, YouTubie, Instagramie, Flickrze oraz dwa na Twitterze.

W przypadku Irlandii zdecydowano się skupić na profilach funk-
cyjnych prezydenta na Facebooku, Twitterze, Instagramie i YouTubie. 
Natomiast jeśli chodzi o premiera i rząd, to ani na stronie Kancelarii 
Premiera, ani rządu, ani nawet na witrynie prywatnej premiera nie 
zamieszczono żadnych odnośników do profili w mediach społeczno-
ściowych, w związku z czym nie przeanalizowano żadnego materiału 
w tej kategorii. Co się zaś tyczy Ministra Spraw Zagranicznych i Handlu 
oraz resortu mu podległego, do dalszej analizy wybrano profile 
funkcyjne całego ministerstwa na Facebooku, Twitterze i YouTubie.

W badaniach uwzględniono także profile imienne prezydent 
Litwy na Facebooku i Twitterze oraz kanał na YouTubie o charakterze 
funkcyjnym (poświęcony urzędowi Prezydenta Litwy), a także profile 
funkcyjne rządu na Facebooku, Twitterze, Instagramie i YouTubie oraz 
profile funkcyjne Ministerstwa Spraw Zagranicznych na Facebooku, 
Twitterze, YouTubie i Flickrze.

W przypadku Luksemburga, mając na uwadze specyfikę kraju – jego 
wielkość, system polityczny oraz funkcjonowanie rządu (jeden polityk 
pełni funkcję szefa kilku resortów) – do dalszych badań wybrano 
profile funkcyjne rodziny królewskiej (na Facebooku i Twitterze), 
rządu (również na Facebooku i Twitterze) oraz Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych i Europejskich na Twitterze.
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Jeśli zaś chodzi o Łotwę, to do szczegółowej analizy wybrano profil 
imienny prezydenta na Facebooku oraz profile funkcyjne tego urzę-
du na Twitterze i YouTubie, profile funkcyjne rządu na Facebooku, 
Twitterze, Instagramie, Flickrze i YouTubie oraz profile funkcyjne 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych Łotwy: dwa na Facebooku, dwa 
na Twitterze, oraz po jednym na Flickrze i YouTubie.

Malta w badaniach była reprezentowana przez profile hybrydowe 
głowy państwa na Facebooku, Twitterze i Instagramie oraz profil 
funkcyjny na YouTubie. Analizie poddano także profil funkcyjny 
premiera na YouTubie oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
i Promocji Handlu na Facebooku i Twitterze.

W przypadku Niemiec uwzględniono profil hybrydowy prezydenta 
na Facebooku, a także profile podpięte do oficjalnej strony rządu 
i kanclerza tj. profil imienny rzecznika rządu i szefa Federalnego 
Biura Prasowego na Twitterze, profil imienny Kanclerz na Instagramie 
oraz profile funkcyjne rządu na Facebooku i YouTubie. Natomiast 
ze względu na to, że w momencie doboru próby Heiko Maas obej-
mował urząd Ministra Spraw Zagranicznych zaledwie od kilku 
miesięcy, a na poświęconej mu podstronie resortu nie zamieszczono 
żadnych odnośników do jego profili w mediach społecznościowych, 
w dalszych badaniach uwzględniono profile funkcyjne całego resortu 
na Facebooku, Twitterze (osobny w języku niemieckim i angielskim), 
YouTubie (osobny w języku niemieckim i angielskim) oraz Instagramie.

Jeśli chodzi o Polskę, wybrano profile funkcyjne prezydenta 
(prowadzone przez Kancelarię Prezydenta) na Facebooku, Twitterze, 
YouTubie, Instagramie i Flickrze, profile funkcyjne premiera (pro-
wadzone przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów) na Facebooku, 
YouTubie, Instagramie, Flickrze oraz dwa na Twitterze (w językach 
polskim i angielskim), a także profile funkcyjne Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej na YouTubie, Flickrze oraz 
dwa na Twitterze (w polskiej i angielskiej wersji językowej).

Zdecydowano się także do analizy włączyć profile funkcyjne rządu 
Portugalii w serwisach Twitter oraz YouTube, a także Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych tego kraju na Twitterze, Facebooku oraz YouTubie 
(podpięte do oficjalnych stron, poświęcone dyplomacji i mające 
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charakter funkcyjny). W dalszych badaniach nie uwzględniono 
natomiast żadnych profili w mediach społecznościowych poświęco-
nych głowie państwa, gdyż nie zostały podpięte do oficjalnej strony.

W przypadku Rumunii do dalszych badań wybrano profile imien-
ne prezydenta na Facebooku, Twitterze i Instagramie oraz profil 
funkcyjny jego administracji w serwisie YouTube, profile funkcyjne 
rządu na Facebooku, YouTubie oraz Twitterze, a także profile funk-
cyjne Ministerstwa Spraw Zagranicznych na Facebooku, Twitterze 
YouTubie, Flickrze i Instagramie.

Nie uwzględniono natomiast żadnych profili prezydenta Słowacji, 
gdyż odnośniki do nich nie zostały umieszczone na oficjalnej stro-
nie głowy państwa. Do dalszej analizy wybrano natomiast imienne 
profile premiera, mimo że Peter Pellegrini pełnił tę funkcję dopiero 
od pierwszej połowy 2018 roku. Były to profile na Facebooku, Twitterze, 
YouTubie i Instagramie, do których odnośniki zamieszczono na stronie 
rządu. Natomiast w przypadku Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
i Europejskich, biorąc pod uwagę nadrzędność profili funkcyjnych, 
w dalszych badaniach skupiono się na profilach resortu na Facebooku, 
Twitterze, YouTubie i Flickrze.

W przypadku Słowenii wybrano profile imienne prezydenta 
na Facebooku, Twitterze i Instagramie, profile funkcyjne rządu 
na Facebooku, Twitterze, Instagramie, Flickrze i YouTubie oraz 
profile funkcyjne Ministerstwa Spraw Zagranicznych na Facebooku, 
Twitterze, Instagramie i YouTubie.

Jeśli chodzi o Szwecję, to w kategorii głowa państwa skupiono 
się na profilach funkcyjnych Szwedzkiego Domu Królewskiego 
na Facebooku, Instagramie i YouTubie. Ze względu na to, że na stronie 
rządowej nie było odnośników do profili w mediach społecznościo-
wych poświęconych gabinetowi, a w momencie wyboru materiału 
do badań Szwecja nie miała następcy Stefana Löfvena, w badaniach 
uwzględniono jego profile imienne na Facebooku i Instagramie oraz 
profil funkcyjny premiera Szwecji na Twitterze. Natomiast jeśli chodzi 
o resort odpowiedzialny za dyplomację, po przeanalizowaniu wszyst-
kich stron i profili w mediach społecznościowych Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych i osoby minister, w dalszych badaniach zdecydowano 
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skupić się na profilach funkcyjnych resortu na Twitterze (osobno 
w języku angielskim i szwedzkim), Facebooku, YouTubie i Flickrze, 
ze względu na ich funkcyjny charakter (w kontekście braku stabili-
zacji rządu) oraz wykorzystanie także innego języka niż urzędowy 
(j. angielskiego).

Zarówno prezydent, Węgier jak i Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
i Handlu tego kraju nie posiadały na swoich oficjalnych stronach 
internetowych żadnych odnośników do profili w mediach społecz-
nościowych. W związku z tym do dalszej wybrano jedynie profile 
imienne premiera, gdyż w porównaniu do profili funkcyjnych rządu 
w większym stopniu nawiązywały do dyplomacji.

Wybrano także profile funkcyjne rodziny królewskiej Wielkiej 
Brytanii na Facebooku, Twitterze, YouTubie i Instagramie oraz profile 
funkcyjne poświęcone działalności premier tego kraju na Facebooku, 
Twitterze, Instagramie, YouTubie i Flickrze. Natomiast ze względu 
na zmiany personalne na stanowisku Sekretarza Stanu do Spraw 
Zagranicznych i Wspólnotowych, w analizie uwzględniono profile 
funkcyjne całego resortu na Facebooku (osobny w języku angielskim 
i arabskim), Twitterze, Instagramie, YouTubie i Flickrze.

Włochy były reprezentowane w badaniach po pierwsze przez 
profile funkcyjne prezydenta na Twitterze, Instagramie i YouTubie. 
Prócz tego dalszej analizie poddano profile funkcyjne całego rządu 
na Facebooku, Twitterze, YouTubie i Instagramie oraz profile funkcyjne 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Współpracy Międzynarodowej 
na Facebooku, Twitterze, Instagramie, YouTubie i Flickrze.

3.3. CHAR AKTERYSTYK A 
ANALIZOWANYCH PROFILI

Adresy źródłowych stron internetowych oraz analizowanych profili 
znajdują się w bibliografii. W przypadku mediów społecznościowych 
pojawiają się tam dwie daty: dostęp i pobranie danych. Pierwsza z nich 
odnosi się do charakterystyki językowej, którą przeprowadzono manualnie, 
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a druga dotyczy analizy ilościowej treści przeprowadzonej w częściowo 
zautomatyzowany sposób. W celu ujednolicenia i nadania nazw trzem 
grupom badanych podmiotów w tekście stosowano określenia głowa 
państwa, szef rządu oraz minister ds. polityki zagranicznej. Użycie tych 
terminów wskazuje jedynie na kategorię podmiotu, któremu poświę-
cone zostały profile. Natomiast odnosząc się do konkretnych jednostek, 
posługiwano się ich pełnymi nazwami. Dodatkowo zaś w nawiasach 
podawano skróconą nazwę profilu (z adresu internetowego lub gdy 
było to niemożliwe – nazwę użytą na profilu).

Na Facebooku, Twitterze oraz YouTubie zdarzyło się, że kil-
ka podmiotów prowadziło jednocześnie więcej niż jeden profil, 
a podstawową różnicą pomiędzy nimi był język publikowania (tzw. 
profile zdublowane). W charakterystyce językowej brano pod uwagę 
liczbę języków, natomiast w przypadku analizy ilościowej postów 
dla każdego podmiotu uwzględniano jedną wartość – uśrednioną. 
Wyliczano ją na podstawie danych zebranych ze wszystkich profili 
danego podmiotu. W tym celu stworzono wzór do obliczania war-
tości uśrednionych, który podkreślał liczbę zdublowanych profili. 
Miał on postać:

𝑖𝑖 = 𝑎𝑎1 + 𝑎𝑎2 + ⋯+ 𝑎𝑎𝑛𝑛
𝑛𝑛 × √𝑛𝑛 

gdzie i – wartość uśredniona, n – liczba profili, a a – liczba postów 
na danym profilu. 

Taki zabieg był konieczny, by porównywać ze sobą wszystkie 
podmioty, a wynika bezpośrednio z różnych podejść do mediów 
społecznościowych.

Opracowując charakterystykę wykorzystania języków przez 
konkretne podmioty (a następnie grupy podmiotów i państwa), nie 
wzięto pod uwagę liczby profili. Innymi słowy, skupiono się na licz-
bie różnych języków, w jakich publikowały poszczególne jednostki, 
niezależnie od tego, czy robiły to na jednym, czy kilku profilach 
w danym medium społecznościowym. Zaś w przypadku analizy 
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ilościowej postów podmioty były reprezentowane przez wartości 
uśrednione. Zostały one wyliczone na podstawie danych z kilku 
profili i oznaczone symbolem „^”.

W przypadku kilkunastu profili na Twitterze okazało się konieczne 
dosztukowanie postów (nie było możliwe zebranie danych z całego 
2018 roku33), by porównać ilościowo wszystkie podmioty ze wszyst-
kich państw. W związku z tym dosztukowano posty dla miesięcy 
z niepełnymi danymi. Dla wszystkich profili posiadających pełne dane 
policzono procentowy udział postów według miesięcy, następnie zaś 
średnią z tych wartości procentowych. Mając średni procent liczby 
postów dla poszczególnych miesięcy, wyliczono liczbę postów dla 
brakujących (na wybranych profilach) miesięcy. Następnie spośród 
oryginalnych postów z danego profilu wylosowano dodatkowe 
w odpowiedniej ilości. Jeśli dany miesiąc posiadał część oryginalnych 
treści, to dolosowano jedynie brakujące. Wartości uwzględniające 
dosztukowane dane oznaczono symbolem „~”.

Jako wstęp do szczegółowego opisu języków i treści z każdego 
medium społecznościowego w kolejnym podrozdziale zebrano in-
formacje o charakterze porządkującym: m.in. wyliczono, z ilu profili 
pochodziły analizowane dane, jakiego były typu oraz czy badano 
jakieś profile założone dopiero w trakcie 2018 roku.

3.3.1. TWITTER
Biorąc pod uwagę liczbę profili zakwalifikowanych do badań w 2018 roku 
Twitter był najpopularniejszy wśród pięciu analizowanych mediów 
społecznościowych. Wybrano 88 profili poświęconych 71 różnym 
jednostkom. Podmiotami tweetującymi na więcej niż jednym profilu 
były: Ministerstwo Spraw Zagranicznych Czech (CzechMFA, mzvcr); 
Biuro Prasowe i Informacyjne Cypru (PIOcy; CyprusPIO); rząd 
Estonii (StenbockiMaja; EstonianGovt); rząd Finlandii (valtioneuvo-
sto, statsradet, FinGovernment); Ministerstwo Spraw Europejskich 
i Zagranicznych Francji (francediplo, francediplo_EN, francediplo_ES, 

33 Możliwość zebrania ostatnich 3200 tweetów, licząc od dnia pobrania danych.
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francediplo_de, francediplo_AR, francediplo_RU); Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych, Unii Europejskiej i Współpracy Hiszpanii 
(MAECgob, SpainMFA); Ministerstwo Spraw Zagranicznych Holandii 
(DutchMFA, MinBZ); Ministerstwo Spraw Zagranicznych Łotwy 
(Arlietas, Latvian_MFA); Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec 
(GermanyDiplo, AuswaertigesAmt); Kancelaria Premiera Polski 
(PremierRP, PremierRP_en); Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski 
(MSZ_RP, PolandMFA) oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
Szwecji (SweMFA, Utrikesdep). Wszystkie zdublowane profile miały 
charakter funkcyjny. Natomiast wśród pozostałych 59 znalazło się 
46 funkcyjnych, 12 imiennych i jeden hybrydowy.

W przypadku Twittera nie udało się zebrać pełnych pakietów 
danych dla 11 profili, gdyż opublikowano na nich zbyt wiele tweetów. 
Wartości, uwzględniające dosztukowane dane, w tekście, w tabelach 
i w podpisach wykresów/rysunków zostały oznaczone symbolem „~”. 
Profile, na których zastosowano tę technikę, zostały wymienione 
w tabeli 3.10, wraz z okresem, dla jakiego brakowało danych oraz 
liczbą dosztukowanych postów.

Tabela 3.10. Profile, dla których zastosowano metodę sztukowania danych na Twitterze

Kraj Podmiot, któremu 
poświęcony jest 
profil

Nazwa profilu Okres 
z brakującymi 
danymi

Liczba dosztukowanych 
postów

Chorwacja szef rządu VladaRH 01.01–25.01 116

Cypr szef rządu PIOcy 01.01–19.07 3144

Finlandia szef rządu valtioneuvosto 01.01–19.10 7654

Francja szef rządu gouvernementFR 01.01–11.02 330

Hiszpania szef rządu desdelamoncloa 01.01–19.05 1738

Polska głowa państwa prezydentpl 01.01–28.03 935

Polska szef rządu PremierRP 01.01–19.06 2188

Polska minister 
ds. polityki 
zagranicznej

MSZ_RP 01.01–04.01 2

Słowenia szef rządu vladaRS 01.01–21.03 629

Wielka 
Brytania

głowa państwa RoyalFamily 01.01–13.02 435
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Kraj Podmiot, któremu 
poświęcony jest 
profil

Nazwa profilu Okres 
z brakującymi 
danymi

Liczba dosztukowanych 
postów

Wielka 
Brytania

minister 
ds. polityki 
zagranicznej

foreignoffice 01.01–04.04 910

Źródło: opracowanie własne

Aż 7 z 11 profili wymienionych w tabeli związanych jest z działal-
nością szefów rządów, trzy dotyczą Polski, a dwa – Wielkiej Brytanii. 
Stanowi to pierwszy sygnał co do tego, które podmioty i kraje wyko-
rzystywały najaktywniej Twittera. W przypadku rządu Finlandii profil, 
dla którego konieczne okazało się dosztukowanie danych, stanowił 
jeden z trzech prowadzonych przez ten podmiot, dla Kancelarii 
Premiera Polski był to jeden z dwóch, tak samo jak dla Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych Polski oraz Biura Prasowego i Informacyjnego 
Cypru. Można więc zauważyć, że dla 4 wymienionych podmiotów 
zastosowano zarówno metodę sztukowania danych, jak i wyników 
uśrednionych.

Dwa spośród analizowanych profili na Twitterze zostały zało-
żone przed 2018 rokiem, jednakże tweety zaczęły się na nich po-
jawiać dopiero w trakcie 2018 roku. Dotyczy to premiera Słowacji 
(PellegriniP_) oraz jednego z profili Ministerstwa Spraw Europejskich 
i Zagranicznych Francji (francediplo_RU). Kolejne dwa, poświęcone 
prezydentowi Czech (MZemanOficialni) oraz rządowi Rumunii 
(guv_ro), także utworzono przed 2018 rokiem, lecz w jego toku nie 
opublikowano na nich żadnych postów (na wykresach umieszczono 
je z wartością „0”). Natomiast Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
i Promocji Handlu Malty (MFAMalta) zaczęło korzystać z Twittera 
dopiero od maja 2018 roku. Dla wymienionych w tym akapicie profili 
charakterystykę językową oparto na językach używanych w tweetach 
dostępnych w momencie zbierania danych. Wszystkie profile, dla 
których dosztukowano dane, zostały założone przed 2018 rokiem. 
W przypadku Twittera tylko jeden kraj nie był reprezentowany 
w badaniach przez żaden podmiot – Węgry.
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3.3.2. FACEBOOK
Facebook okazał się drugim najpopularniejszym medium społecz-
nościowym wykorzystywanym przez reprezentantów i decydentów 
poszczególnych krajów Unii Europejskiej. Do szczegółowej analizy 
zakwalifikowano 73 profile (w tym 57 funkcyjnych, 14 imiennych 
i 2 hybrydowe) poświęcone 68 różnym podmiotom. 4 z nich pro-
wadziły równolegle więcej niż jeden profil, których zawartość była 
zbieżna, a główną różnicę stanowił język publikowania. Dotyczyło 
to rządu Estonii (pravitelstvoestonii oraz stenbockimaja); Ministerstwa 
Spraw Europejskich i Zagranicznych Francji (france.diplomatie, 
france.diplomacy oraz france.diplo.arabic); Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych Łotwy (arlietuministrija oraz LatvianMFA) oraz 
Biura Spraw Zagranicznych i Wspólnotowych Wielkiej Brytanii 
(foreignoffice oraz UK.MiddleEast). Wszystkie zdublowane profile 
miały charakter funkcyjny. W stosunku do wyżej wymienionych 
podmiotów posługiwano się uśrednionymi wynikami.

Prawie wszystkie badane profile zostały utworzone przed 2018 ro-
kiem, zaś w jego trakcie w każdym miesiącu każdy podmiot pu-
blikował jakieś treści. Do wyjątków należało Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych i Promocji Handlu Malty (MFAMalta), którego 
profil został utworzony 30.01.2018 roku, a posty zaczęły się na nim 
pojawiać dopiero od maja 2018 roku.

W przypadku Facebooka wybrano do analizy przynajmniej jeden 
profil z każdego kraju. Zaledwie 16 z 84 podmiotów (licząc, że każdy 
kraj Unii Europejskiej może być reprezentowany przez maksymal-
nie trzy jednostki) nie posiadało profili (lub nie uwzględniono ich 
w badaniach).

3.3.3. YOUTUBE
Szczegółowe badania YouTube’a oparto na informacjach z 59 profili. 
Wśród nich znalazły się trzy imienne (prezydenta Austrii – Alexander 
Van der Bellen, premiera Bułgarii –BorissovBoyko oraz premiera 
Słowacji – Peter Pellegrini), 1 hybrydowy (prezydent Chorwacji – 
Ured predsjednice RH) i aż 55 funkcyjnych. W związku z tym wyniki 
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w głównej mierze ilustrują oficjalną dyplomację jednostek organi-
zacyjnych i urzędów, nie zaś polityków (osób) w 2018 roku. Dwa 
z wybranych profili funkcyjnych służyły jednemu podmiotowi – 
Ministerstwu Spraw Zagranicznych Niemiec, dla którego w analizie 
ilościowej treści przyjęto wartość uśrednioną.

W wielu przypadkach zaobserwowano nieregularność w aktywności 
na YouTubie. Zdarzały się miesiące, w których badane podmioty nie 
opublikowały żadnych materiałów, oraz takie, w których udostęp-
niały ich wiele. Wśród analizowanych profili znalazło się także kilka, 
na których materiały filmowe zaczęły się pojawiać dopiero w trakcie 
2018 roku (od II 2018 – Ministry of Foreign Affairs Belgium, od II 2018 

– Ministério dos Negócios Estrangeiros Portugal, od III 2018 – Peter 
Pellegrini), a w niektórych przypadkach w 2018 roku zaprzestano 
ich publikowania34 (od VI 2018 – MFA BULGARIA, od IV 2018 – 
ministerieBZ, od VIII 2018 – Ministério dos Negócios Estrangeiros 
Portugal). W analizie pominięto dwa kraje – Węgry i Luksemburg, 
ponieważ na oficjalnych stronach analizowanych podmiotów z tych 
krajów, nie uwzględniono odnośników do żadnych profili na YouTubie.

W przypadku YouTube’a, ze względu na specyfikę tego medium, 
nawiązano także m.in. do czasu trwania, rozdzielczości oraz liczby 
wyświetleń poszczególnych materiałów. Dane te pozwoliły na pogłę-
biony opis aktywności badanych podmiotów i stały się dodatkową 
ilustracją otrzymanych wyników.

3.3.4. INSTAGR AM
W przypadku Instagrama łącznie zebrano informacje dotyczące 
45 profili, tj. dwóch hybrydowych, 10 imiennych i 33 funkcyjnych. 
Na Instagramie nie zdarzyła się sytuacja dublowania profili (jak 
w przypadku wcześniej opisywanych Facebooka, Twittera i YouTube’a).

Szczegółowej analizie ilościowej poddano posty z całego 2018 roku, 
jednakże należy zwrócić uwagę, że w przypadku kilku profili nie 
pojawiały się one od początku 2018 roku, zaprzestano publikowania 

34 Dane aktualne w dn. 8.03.2019.
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materiałów za ich pośrednictwem w trakcie 2018 roku lub w ogóle 
nie zamieszczano na nich niczego w badanym okresie czasu. Sytuacja 
ta dotyczy profili elysee (brak aktywności od grudnia 2017 do marca 
2018), gouvernementfr (ostatni post z 14 września 2018), desdelamonc-
loa (profil założono w kwietniu 2018), vyriausybelt (profil założono 
we wrześniu 2018), mfaromania (profil założono także we wrześniu 
2018), gov.si (brak aktywności od listopada 2017 do sierpnia 2018), 
mfa_slovenia (profil założono w październiku 2018) oraz orbanviktor 
(brak postów w 2018 roku, pomimo publikowania treści zarówno 
w 2017, jak i 2019 roku). Prócz tego, w przypadku niektórych profili 
zdarzały się pojedyncze miesiące z brakiem aktywności.

Istotne jest też, że nie analizowano żadnych profili czterech krajów 
(Cypru, Estonii, Luksemburga i Portugalii) ze względu na to, że nie 
posiadają takich profili lub nie zostały one podpięte do oficjalnych 
witryn badanych podmiotów. W związku z tym zostały pominięte 
na wykresach dotyczących korzystania przez władze państw Unii 
Europejskiej z Instagrama w 2018 roku. Z kolei w przypadku Węgier 
wybrano jeden profil do analizy, na którym nie opublikowano żad-
nych treści w badanym okresie, jednakże uwzględniono ten kraj 
na wszystkich wykresach (z liczbą „0”).

3.3.5. FLICKR
Opis działań na Flickrze opiera się na informacjach pochodzących 
z 29 profili funkcyjnych 29 różnych podmiotów.

Badane profile służyły głowom państw, szefom rządów bądź mi-
nistrom ds. polityki zagranicznej z 19 krajów Unii Europejskiej. Nie 
uwzględniono 9 państw (Bułgarii, Czech, Danii, Irlandii, Luksemburga, 
Malty, Niemiec, Portugalii oraz Węgier), bo podmioty je reprezen-
tujące nie posiadały odnośników do profili na Flickrze na swoich 
oficjalnych stronach. Natomiast wśród wspomnianych 19 krajów 
znalazły się aż 4 (Cypr, Słowacja, Słowenia i Włochy) posiadające 
tylko jeden profil (kolejno: πουργείο Εξωτερικών, mzvsr, vladars, 
farnesina), na którym w 2018 roku nie zamieszczono żadnych nowych 
treści. Oznacza to, że w praktyce państwa te całkowicie zaprzestały 
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korzystania z Flickra35 (tj. Włochy, Słowenia, Cypr) lub zaniechały tego 
rodzaju działań w 2018 roku (Słowenia – zdjęcia były publikowane 
w 2017 i na początku 2019 roku). Żadnych treści nie opublikowano 
także na profilach prezydent Chorwacji (uredprh) oraz premiera 
Holandii (minister-president), jednakże inne badane podmioty z tych 
krajów udostępniały zdjęcia na Flickrze. W związku z tym kraje, 
które nie posiadały żadnych profili, zostały pominięte na wykresach 
i w tabelach porównujących kraje Unii Europejskiej, w pozostałych 
przypadkach umieszczono je w zestawieniach z cyfrą „0”.

Wśród badanych profili znalazły się również takie, na których 
zamieszczano treści nieregularnie (w niektórych miesiącach lub okre-
sach roku nie publikowano żadnych nowych materiałów). Dotyczyło 
to profili ministerstw ds. polityki zagranicznej: Finlandii (ulkomo-
nisterio), Francji (francediplomatie), Hiszpanii (fotomaec), Rumunii 
(maeromania), Szwecji (utrikesdepartementet) i Wielkiej Brytanii 
(foreignoffice) oraz prezydenta Polski (kancelariaprezydentarp).

W przypadku Flickra, w kontekście analizy ilościowej treści, na-
leży jeszcze nawiązać do specyfiki publikowania na tym medium 
społecznościowym. Wszystkie liczby dotyczą treści opublikowa-
nych na photostreamie danego podmiotu. Flickr umożliwia także 
po udostępnieniu zdjęć pogrupowanie ich w albumy. Najczęstszą 
praktyką wśród badanych podmiotów było stworzenie katalogu 
opublikowanych zdjęć i dalsze udostępnianie linku (np. na innych 
platformach społecznościowych) do całego albumu (zawierającego 
wszystkie zdjęcia z danego wydarzenia), nie zaś pojedynczych zdjęć 
z photostreamu. Jednakże niektóre podmioty korzystały z tej platformy 
zupełnie inaczej. Przykładowo Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
Rumunii (maeromania) tworzyło każdej kolejnej osobie sprawującej 
funkcję ministra tylko jeden album (np. „Mandat Teodor Meleşcanu”). 
Z kolei na profilu resortu m.in. odpowiedzialnego za politykę zagra-
niczną Wielkiej Brytanii (foreignoffice) większość zdjęć nie została 
przypisana do żadnego albumu. Zdarzało się ponadto, że było trudno 
przyporządkować dany album do konkretnego czasu, gdyż Flickr 

35 Brak nowych treści do 15.03.2019.
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umożliwia późniejsze dodawanie zdjęć, z czego często korzystali 
administratorzy. Zatem choć w przypadku wielu profili suma zdjęć 
opublikowanych w albumach w 2018 roku jest równa (lub prawie 
równa) ilości zdjęć opublikowanych w tym czasie na photostreamie, 
to w celu ujednolicenia wyników dla wszystkich krajów skupiono 
się jedynie na zdjęciach z photostreamu.

PODSUMOWANIE

Internet cieszył się w Unii Europejskiej ogromną popularnością, 
a dostęp do niego stał się standardem, jednakże często motywacją 
korzystania z niego nie był dostęp do mediów społecznościowych. 
Social media w porównaniu z mediami masowymi (i internetem) były 
rzadko konsumowane, większość mieszkańców Unii Europejskiej 
nie ufała informacjom z nich pochodzącym, ponadto w niewielkim 
stopniu uznawano je za źródło wiadomości o polityce krajowej czy 
europejskiej. Jednakże z drugiej strony były uważane za nowoczesny 
sposób jej śledzenia i miejsce wyrażania własnego zdania na ten temat.

Popularność mediów społecznościowych używanych przez internau-
tów z obszaru Unii Europejskiej nie pokrywała się z ich popularnością 
wśród głów państw, szefów rządów i ministrów ds. polityki zagranicznej 
państw członkowskich. Zbadano więc 5 najpopularniejszych, jeśli 
chodzi o liczbę podmiotów ich używających (tj. Facebooka, Twittera, 
YouTube’a, Instagrama oraz Flickra), przypisując im w mierniku 
wagi odnoszące się do korzystania z nich przez internautów, kolejno: 
0,72, 0,05, 0,05, 0,03 oraz 0,01. Tym samym uwzględniono zarówno 
perspektywę nadawców, jak i odbiorców.

Profile do szczegółowych badań wybrano spośród podpiętych 
do źródłowych stron internetowych. Przy ich doborze kierowano 
się zasadami „pochodzenia”, „nadrzędności wielojęzyczności” oraz 

„nadrzędności funkcjonalności”. Zgodnie z opracowanym kluczem 
kategoryzacyjnym podzielono je na trzy rodzaje: funkcyjne, imienne 
i hybrydowe.
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ROZDZIAŁ 4.  
JĘZYKI I RODZAJE TREŚCI 

ZAMIESZCZANYCH 
W WYBRANYCH MEDIACH  

SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Raporty i statystyki dotyczące używania mediów społeczno-
ściowych zawierają różne dane ilościowe np. dotyczące czę-
stotliwości korzystania. Wśród dostępnych źródeł brak jednak 

takiego, które mogłoby posłużyć za punkt odniesienia dla miernika 
potencjału efektywności społecznościowej dyplomacji publicznej 
(tj. uwzględniałoby przyjęte założenia badawcze i metodologię). 
W związku z tym opracowanie wyników badań empirycznych za-
częto od zastosowania prostych działań statystycznych na zebranych 
danych. Uzyskane wyniki zaprezentowano według schematu, który 
ułatwia ich interpretację i nawiguje po rozdziale. Przedstawia się 
on następująco:

I. Charakterystyka językowa (zawierająca informacje m.in. o naj-
popularniejszych językach oraz podmiotach i państwach wy-
różniających się wielojęzycznością w poszczególnych mediach 
społecznościowych).

II. Analiza ilościowa treści:
1. Dane dotyczące ogółu badanych profili (łączna liczba postów 

opublikowanych w danym medium społecznościowym, 
rodzaj dominujących treści).

2. Porównanie trzech grup badanych podmiotów (jednostki 
wyróżniające się liczbą opublikowanych treści w poszcze-
gólnych grupach).



194 Rozdział 4. Języki i rodzaje treści zamieszczanych w wybranych mediach

3. Porównanie podmiotów (ranking 10 profili z największą 
liczbą postów).

4.  Porównanie państw (liczba podmiotów reprezentujących 
państwa i najaktywniejsze kraje na tej podstawie).

5. Zestawienie najważniejszych informacji.
W przypadku Facebooka i Twittera poszczególne posty zakwali-

fikowano według dominującego rodzaju treści, gdyż bardzo często 
zawierały one jednocześnie materiał filmowy, zdjęcie, tekst i link. 
Przyjęto zasadę, że każdy post został zakwalifikowany do tylko jednej 
grupy. Szczegółowo zaś klasyfikację poszczególnych typów postów 
przedstawia tabela 4.1. Nie wyczerpuje ona jednak wszystkich moż-
liwości, a zawiera jedynie klasyfikację takich postów, które wystąpiły 
w analizowanym materiale.

Kartogramy zawarte w tym rozdziale prezentują średnią geome-
tryczną liczby postów opublikowanych przez podmioty z poszcze-
gólnych państw. Ze względu na właściwości średniej geometrycznej 
w przypadku, gdy dany kraj był reprezentowany w badaniach tylko 
przez jeden lub dwa podmioty lub na jakimś profilu nie opublikowano 
żadnych postów w 2018 roku, dla brakujących wartości przyjęto „1”. 
Pozwoliło to na porównanie krajów, biorąc pod uwagę nie tylko liczbę 
postów, lecz także liczbę podmiotów, które aktywnie publikowały 
w danym medium społecznościowym.
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Tabela 4.1. Klasyfikacja poszczególnych rodzajów postów 
w badanych mediach społecznościowych

Facebook Twitter YouTube Instagram Flickr

Te
ks

t

status,
notatka,
emotikony,
dowolna treść tekstowa 
zawierająca hashtagi/
lub oznaczenia i/lub 
emotikony,
udostępnienie treści 
tekstowej wraz 
z komentarzem

tekst,
emotikony,
dowolna treść 
tekstowa zawierająca 
hashtagi i/lub 
oznaczenia i/lub 
emotikony

- - -

Zd
ję

ci
e

pojedyncze zdjęcie lub 
inna forma wizualna 
(np. infografika),
galeria zdjęć lub 
kombinacja innych form 
wizualnych,
pojedyncze zdjęcie 
z opisem zawierającym 
link,
galeria zdjęć lub 
kombinacja innych form 
wizualnych z opisem 
zawierającym link,
udostępnione 
pojedyncze zdjęcie, inna 
forma wizualna, galeria 
zdjęć lub kombinacja 
innych form wizualnych 
wraz z komentarzem

pojedyncze 
zdjęcie lub inna 
forma wizualna 
(np. infografika),
galeria zdjęć lub 
kombinacja innych 
form wizualnych,
pojedyncze 
zdjęcie z opisem 
zawierającym link,
galeria zdjęć 
lub kombinacja 
innych form 
wizualnych z opisem 
zawierającym link

-

pojedyncze 
zdjęcie lub inna 
forma wizualna 
(np. infografika),
galeria zdjęć 
lub kombinacja 
innych form 
wizualnych 
i audiowizualnych

pojedyncze 
zdjęcie 
opublikowane 
w ramach 
photostreama, 
niezależnie 
od tego, czy 
później zostało 
włączone 
do albumu czy 
nie

Fi
lm

pojedynczy materiał 
filmowy,
relacja live,
pojedynczy materiał 
filmowy lub relacja live 
z opisem zawierającym 
link,
udostępniony materiał 
wideo lub relacja live 
z komentarzem

pojedynczy materiał 
filmowy,
relacja live,
pojedynczy materiał 
filmowy lub relacja 
live z opisem 
zawierającym link

pojedynczy 
materiał 
filmowy

pojedynczy 
materiał filmowy

pojedynczy 
materiał 
filmowy 
opublikowany 
w ramach 
photostreama, 
niezależnie 
od tego, czy 
później został 
włączony 
do albumu czy 
nie

D
źw

ię
k zapis ścieżki dźwiękowej 

wraz z opisem 
zawierającym link

- - - -
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Facebook Twitter YouTube Instagram Flickr

Li
nk

formy tekstowe 
z odniesieniem 
w postaci linka 
do treści tekstowych, 
audio, wizualnych 
lub audiowizualnych 
opublikowanych 
na innym medium 
społecznościowym lub 
witrynie internetowej,
formy tekstowe 
z odniesieniem 
do serwisów 
skracających linki,
forma tekstowa, którą 
stanowi wyłącznie link

formy tekstowe 
z odniesieniem 
w postaci linka 
do treści tekstowych, 
audio, wizualnych 
lub audiowizualnych 
opublikowanych 
na innym medium 
społecznościowym 
lub witrynie 
internetowej,
formy tekstowe 
z odniesieniem 
do serwisów 
skracających linki,
retweety 
z komentarzem (tzw. 
cytaty)

- - -

U
do

st
ęp

ni
en

ie

udostępnienie dowolnej 
treści tekstowej, 
wizualnej, audio lub 
audiowizualnej z innego 
profilu na Facebooku 
bez dodatkowego 
komentarza,
udostępnienie dowolnej 
treści tekstowej, 
wizualnej, audio 
lub audiowizualnej 
z innej witryny 
bez dodatkowego 
komentarza

retweet dowolnej 
treści tekstowej, 
wizualnej lub 
audiowizualnej (z lub 
bez linków) z innego 
profilu na Twitterze 
bez dodatkowego 
komentarza,
retweet kombinacji 
różnych treści (z lub 
bez linków) z innego 
profilu na Twitterze 
bez dodatkowego 
komentarza

- - -

 Źródło: opracowanie własne

4.1. TWITTER

4.1.1. CHAR AKTERYSTYK A JĘZYKOWA
Charakterystykę językową rozpoczęto od całościowego spojrzenia 
na wykorzystywanie języków na Twitterze. W 2018 roku łącznie 
badane podmioty używały tam 24 różnych języków, w tym 22 ofi-
cjalnych Unii oraz rosyjskiego i arabskiego Najczęściej tweetowano 
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w dwóch językach (35 podmiotów), 28 jednostek robiło to jedynie 
w jednym języku, sześć – w trzech, a po jednym w 4 i 6. Średnio więc 
jeden podmiot używał na Twitterze 1,77 języka. To najwięcej spośród 
wszystkich mediów społecznościowych, co jest pierwszą wskazów-
ką odnośnie ukierunkowania tego medium na społecznościową 
dyplomację publiczną. Na badanych profilach tweety najczęściej 
pojawiały się w językach: angielskim (53 podmioty), francuskim (11), 
niemieckim (7), niderlandzkim (6), a także greckim, hiszpańskim, 
polskim i szwedzkim (po 4). Pozostałe były używane przez mniej 
niż trzy podmioty.

Na analizowanych profilach głów państw tweetowano najczęściej 
po angielsku (15 podmiotów), francusku (5) oraz niderlandzku, 
polsku i niemiecku (po 2). Tweety dotyczące aktywności szefów 
rządów najczęściej pojawiały sie po angielsku (13 podmiotów), fran-
cusku (3) oraz grecku, niderlandzku, niemiecku i szwedzku (po 2). 
Najpopularniejszym językiem na profilach ministrów ds. polityki 
zagranicznej był angielski (korzystało z niego 25 podmiotów), a także 
francuski i niemiecki (po 3) oraz grecki, hiszpański, niderlandzki 
i szwedzki (po 2).

Spośród pomiotów, które tweetowały w dużej liczbie języków, 
na wyróżnienie zasługują profile: dyplomacji Francji (6 języków), 
prezydent Litwy (4), premiera Holandii (3), rządu i Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych Finlandii (po 3), prezydent Chorwacji (3), 
Monarchii Belgijskiej (3) oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 
Europejskich oraz Obrony Belgii (3). Wśród krajów wielojęzycznością 
wyróżniały się Francja (6), Litwa (4), Belgia, Chorwacja, Finlandia 
i Holandia (po 3).

Podsumowując, najpopularniejszym językiem na Twitterze był 
angielski, w największej liczbie języków tweetowali ministrowie 
ds. polityki zagranicznej, następnie głowy państw i na końcu – sze-
fowie rządów, zaś wśród krajów wielojęzycznym podejściem do tego 
medium społecznościowego wyróżniała się Francja.
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4.1.2. ANALIZA ILOŚCIOWA TREŚCI
Drugą część badań Twittera stanowi analiza treści, którą rozpo-
częto od całościowego spojrzenia na to medium społecznościowe. 
W 2018 roku na badanych profilach z tego medium opublikowano 

~^103250 tweetów. Najwięcej, bo aż 35% z nich, stanowiły udostęp-
nienia, nieco mniej (33%) zdjęcia. Na formy audiowizualne przypadło 
4%. Posty zawierające linki stanowiły 19%, a tweety składające się 
jedynie z tekstu – 9%. Twitter w głównej mierze służył jako miejsce 
udostępniania treści zamieszczonych przez innych użytkowników 
lub w innych miejscach – więcej niż co drugi post był retweetem, 
retweetem z komentarzem lub wiadomością tekstową zawierającą 
link. Z kolei formy wizualne i audiowizualne także były formą wy-
stępującą często, lecz stanowiły łącznie mniej niż 40%. Dominującym 
rodzajem treści w tweetach w odniesieniu do 36 podmiotów były 
materiały wizualne, a 26 – retweety.

W przypadku głów państw głównie publikowano zdjęcia. Wśród 
szefów rządów i rządów dominowały zdjęcia i udostępnienia. Zaś 
na profilach służących ministrom odpowiedzialnym za politykę 
zagraniczną i dyplomację głównie retweetowano posty. Taki podział 
dominujących treści wewnątrz profili jest pierwszą wskazówką 
odnośnie do sposobów wykorzystania mediów społecznościowych 
przez poszczególne grupy podmiotów.

Najczęściej (procentowo i średnio) tweety pojawiały się na profilach 
szefów rządów (lub rządów). I to ta grupa najaktywniej korzystała 
z Twittera w 2018 roku. Potwierdzają to dane zobrazowane na wykresie 4.1.

Z perspektywy rodzaju dominujących treści najwięcej materiałów 
filmowych, postów zawierających linki oraz tweetów tekstowych 
opublikowano łącznie na profilach szefów rządów. Natomiast su-
marycznie najwięcej zdjęć i retweetów pojawiło się na profilach 
ministerstw ds. polityki zagranicznej.
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Wykres 4.1. Rozkład ilościowy postów opublikowanych na Twitterze 
na profilach badanych grup podmiotów w 2018 roku (z uwzględnieniem 

podziału na rodzaj dominującej w nich treści). Liczby w tabeli 
uwzględniają wartości uśrednione i dosztukowane

Źródło: opracowanie własne

Ministrowie ds. polityki zagranicznej (lub ich resorty) w najwięk-
szym stopniu spośród pozostałych dwóch grup wykorzystywali formy 
wizualne w kontakcie z odbiorcami, zaś z drugiej strony udostępniali 
też najwięcej treści z innych profili bez dodatkowego komentarza. 
Z kolei szefowie rządów opublikowali najwięcej tweetów tekstowych 
(czy to zawierających linki do treści zewnętrznych, czy nie), co wskazuje 
na to, że podmioty te bardziej starały się oddziaływać słowem pisanym.

Jedynie w grupie głów państw zdjęcia były wyraźnie dominującą 
formą pojawiającą się w treści postów. Stanowiły łącznie 57% wszyst-
kich tweetów. Jeśli zaś chodzi o retweety, tweety tekstowe (z linkami 
lub bez), to tego rodzaju treści pojawiały się w kilkunastu procentach 
wszystkich postów, a więc bez porównania mniej niż w przypadku 
materiałów wizualnych. W grupie szefów rządów najwięcej po-
stów miało charakter udostępnień (33%), a tweety zawierające linki 
stanowiły 27%. W sumie więc 60% treści zamieszczonych na tych 
profilach bezpośrednio lub pośrednio odsyłało do innych treści czy 
to na Twitterze, czy poza tym medium społecznościowym. Jeśli chodzi 
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o zdjęcia, to średnio pojawiały się w co czwartym tweecie na profilu 
premiera, kanclerza czy rządu. Częściej, bo prawie w co trzecim 
tweecie, zamieszczano formy wizualne na profilach ministrów ds. po-
lityki zagranicznej lub ich resortów. Jednakże w tej grupie najczęściej 
na profilach pojawiały się retweety (46%), co potwierdzają dane 
liczbowe przywołane we wcześniejszym akapicie.

W czołówce zestawienia wszystkich najaktywniejszych jednostek 
na Twitterze, znalazło się w sumie pięciu szefów rządów (lub rządy), 
trzy ministerstwa ds. polityki zagranicznej i dwie głowy państw. 
Najaktywniejszym podmiotem w tym medium społecznościowym 
w 2018 roku był rząd Finlandii (zob. tabela 4.2). Co ciekawe, w pierw-
szej dziesiątce uplasowały się wszystkie trzy podmioty reprezentujące 
Polskę oraz dwa Wielką Brytanię.

Tabela 4.2. Pierwsza dziesiątka najaktywniejszych podmiotów na Twitterze 
w 2018 roku związanych z dyplomacją poszczególnych państw UE

L.P. KRAJ

RODZAJ PODMIOTU, 
KTÓREMU POŚWIĘCONY 
JEST PROFIL NAZWA PROFILU

LICZBA POSTÓW 
OPUBLIKOWANYCH 

w 2018 ROKU

1 Finlandia szef rządu valtioneuvosto; 
statsradet; 
FinGovernment

~^7847

2 Cypr szef rządu PIOcy; CyprusPIO ~^4694

3 Hiszpania szef rządu desdelamoncloa ~4371

4 Francja minister ds. polityki 
zagranicznej

francediplo; 
francediplo_EN; 
francediplo_ES; 
francediplo_de; 
francediplo_AR; 
francediplo_RU

^4038

5 Polska głowa państwa prezydentpl ~3870

6 Wielka Brytania minister ds. polityki 
zagranicznej

foreignoffice ~3731

7 Polska szef rządu PremierRP; 
PremierRP_en

~^3688

8 Polska minister ds. polityki 
zagranicznej

MSZ_RP; 
PolandMFA

~^3620

9 Wielka Brytania głowa państwa RoyalFamily ~3378
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L.P. KRAJ

RODZAJ PODMIOTU, 
KTÓREMU POŚWIĘCONY 
JEST PROFIL NAZWA PROFILU

LICZBA POSTÓW 
OPUBLIKOWANYCH 

w 2018 ROKU

10 Słowenia szef rządu vladaRS ~3355

Źródło: opracowanie własne

Z analizy danych zawartych w tabeli 4.2 wynika także, że naj-
aktywniejsze podmioty w 2018 roku publikowały tweety średnio 
co 1–3 godziny.

Jako że na Twitterze można publikować różnego rodzaju treści, 
zbadano także, które podmioty wyróżniały się pod wzglęm liczby 
poszczególnych z nich. Najwięcej tweetów zawierających zdjęcia 
opublikowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski (MSZ_RP; 
PolandMFA), prezydent Polski (prezydentpl) oraz rodzina królewska 
Wielkiej Brytanii (RoyalFamily). Jeśli chodzi o materiały filmowe, były 
to: Biuro Spraw Zagranicznych i Wspólnotowych Wielkiej Brytanii 
(foreignoffice), rząd Hiszpanii (desdelamoncloa) oraz premier Wielkiej 
Brytanii (10DowningStreet). Najwięcej postów składających się je-
dynie z tekstu znalazło się na profilach rządu Chorwacji (VladaRH), 
Kancelarii Premiera Polski (PremierRP; PremierRP_en) oraz premiera 
Grecji (PrimeministerGR), natomiast postów tekstowych z linkiem 
(lub retweetów z komentarzem) opublikowano szczególnie dużo na 
profilach rządu Finlandii (valtioneuvosto; statsradet; FinGovernment), 
Biura Prasowego i Informacyjnego Cypru (PIOcy; CyprusPIO) oraz 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych Finlandii (Ulkoministerio). Z kolei 
retweetowano najwięcej na profilach rządu Słowenii (vladaRS), Biura 
Spraw Zagranicznych i Wspólnotowych Wielkiej Brytanii (foreignoffice) 
oraz rządu Francji (gouvernementFR). Powyżej wymieniono jedynie 
pierwszą trójkę podmiotów wyróżniających się odnośnie liczby postów 
z poszczególnymi dominującymi treściami, natomiast cała pierwsza 
dziesiątka (z uwzględnieniem krajów, rodzajów podmiotów, nazw 
profili i ilości postów) została zaprezentowana w tabeli 4.3.
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 Tabela 4.3. Pierwsza dziesiątka 
najaktywniejszych podmiotów na Twitterze 
w 2018 roku odnośnie do poszczególnych 
rodzajów treści dominujących w postach
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Przyglądając się danym z omawianej tabeli, można zauważyć 
trzy dodatkowe prawidłowości. Po pierwsze, dominują tam pod-
mioty, dla których dosztukowano dane. Po drugie, w zestawieniu 
dla prawie każdego rodzaju dominują szefowie rządów (lub rządy). 
Jedynie w przypadku retweetów rządy i ministerstwa ds. polityki 
zagranicznej podzieliły zestawienie po połowie. Po trzecie, warto 
zwrócić uwagę na powtarzające się w wynikach badań państwa. 
Najwięcej razy pojawiły się: Polska (8 razy), Finlandia (7), Wielka 
Brytania i Francja (po 6), Hiszpania (4), Chorwacja (3). Informacje 
te wskazują, że w przypadku Twittera można mówić o wyróżniających 
się podmiotach, grupie podmiotów i państwach odnośnie liczby 
i rodzajów tweetów. Szczegółowe porównanie wszystkich państw 
Unii Europejskiej aktywnych na Twitterze w 2018 roku przedstawia 
wykres 4.2.

Ostatnim etapem analizy ilościowej jest porównanie państw 
na podstawie reprezentujących je podmiotów. Jeśli chodzi o Twittera, 
to większość krajów Unii Europejskiej (17) była reprezentowana przez 
trzy jednostki, dziesięć – dwie, a tylko z jednego kraju (Węgier) nie 
zakwalifikowano żadnego profilu.

Wykres 4.2. Liczba postów opublikowanych przez trzy grupy badanych podmiotów 
na Twitterze w 2018 roku (z uwzględnieniem rodzajów dominujących treści 

i państw). Liczby na wykresie uwzględniają wartości uśrednione i dosztukowane

1 – profil głowy państwa 
2 – profil szefa rządu lub rządu 
3 –  profil ministra ds. polityki zagranicznej 

lub jego resortu

Źródło: opracowanie własne



206 Rozdział 4. Języki i rodzaje treści zamieszczanych w wybranych mediach

W pierwszej kolejności przygotowano porównanie państw odno-
śnie do liczby postów, w których dominowały poszczególne rodzaje 
treści. I tak, jeśli chodzi o materiały wizualne (zdjęcia, grafiki itp.), 
za najaktywniejsze państwa należy uznać Polskę i Hiszpanię. Jeśli 
chodzi o materiały filmowe, to na tym polu w szczególności wyróż-
niały się Wielka Brytania, Hiszpania i Francja. W przypadku tweetów 
zawierających jedynie tekst, to średnio najwięcej tego rodzaju postów 
cechowało Chorwację i Polskę. Państwa członkowskie Unii porówna-
no także pod względem liczby tweetów zawierających linki (postów 
zawierających tekst i hiperłącze lub retweetów z komentarzami). 
W tym przypadku należy wskazać przede wszystkim na dwa kraje: 
Finlandię i Cypr. Pozostałe państwa nie udostępniły więcej niż 1100 
takich tweetów. Ze wszystkich rodzajów postów, średnio najwięcej 
opublikowano retweetów (udostępnień), w szczególności wyróżniały 
się Francja, Wielka Brytania, Słowenia i Polska.

Można zatem zauważyć, że kraje wyróżniające się liczbą po-
szczególnych rodzajów postów, pokrywają się z krajami, dla których 
zastosowano metodę sztukowania danych lub uśredniania wartości. 
Innymi słowy, to te kraje, które opublikowały tak duże liczby twe-
etów, że niemożliwe było ich zebranie w sposób automatyczny lub 
prowadziły jednocześnie kilka profili na Twitterze. To samo tyczy 
się także łącznej liczby tweetów (niezależnie od ich rodzajów) opu-
blikowanych przez podmioty reprezentujące poszczególne kraje 
w 2018 roku. Najwięcej opublikowały ich Finlandia, Polska, Wielka 
Brytania, Hiszpania i Francja.

Powyższe zestawienia bazowały jedynie na sumie postów. Natomiast 
chcąc badać dyplomację państw, warto jeszcze wymienić kraje, które 
nie tylko publikowały dużo, lecz jednocześnie robiły to wielotorowo 
(przez kilka podmiotów) i symultanicznie. Wychodząc od średniej 
geometrycznej, z uwzględnieniem wartości uśrednionych i dosztu-
kowanych dla poszczególnych podmiotów, należy wskazać, że najak-
tywniejsze na Twitterze w 2018 roku były: Polska, Finlandia, Wielka 
Brytania, Hiszpania, Francja i Słowenia. Wszystkie te kraje nie tylko 
publikowały najwięcej, ale były w badaniach reprezentowane przez trzy 
różne podmioty, które równolegle aktywnie działały na Twitterze. Tak 
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rozumiana intensyfikacja działań na Twitterze w 2018 roku w ramach 
wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej, z uwzględnieniem 
liczby postów i podmiotów, została zobrazowana na rysunku 4.1.

Rysunek 4.1. Intensyfikacja działań na Twitterze w 2018 roku (z uwzględnieniem 
liczby postów oraz liczby podmiotów reprezentujących poszczególne 
kraje). Kartogram uwzględnia wartości uśrednione i dosztukowane

Źródło: opracowanie własne

Podsumowując analizę ilościową postów na Twitterze, należy przy-
pomnieć, że w prowadzonych badaniach najwięcej profili pochodziło 
właśnie z tego medium społecznościowego. W tym przypadku też 
najczęściej pojedyncze podmioty prowadziły więcej niż jeden profil. 
Pod względem rodzajów treści dominujących w postach ogółem 
były to retweety, a ponad połowa (36 z 71) podmiotów publikowała 
głównie zdjęcia. Można też zauważyć pewne trendy dotyczące treści 
na poszczególnych rodzajach profili: głowy państw publikowały 
głównie zdjęcia, szefowie rządów lub rządy – zdjęcia i retweety, 
a ministrowie ds. polityki zagranicznej (lub ich resorty) – retweety. 
Średnio najwięcej treści w 2018 roku pojawiło się na profilach rzą-
dowych, zaś wśród krajów, których kilka podmiotów publikowało 
najwięcej i równolegle, na wyróżnienie zasługują przede wszystkim: 
Polska, Finlandia, Wielka Brytania, Hiszpania, Francja i Słowenia.
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4.2. FACEBOOK

4.2.1. CHAR AKTERYSTYK A JĘZYKOWA
W pierwszej kolejności dokonano ogólnej charakterystyki językowej 
Facebooka. Ogółem na wszystkich badanych profilach w 2018 roku 
użyto 26 różnych języków. Były to wszystkie 24 języki oficjalne Unii 
Europejskiej oraz rosyjski i arabski. Najczęściej działania na Facebooku 
były prowadzone w jednym języku (44 podmioty), dwóch używa-
ło 20 podmiotów, trzy podmioty – trzech, a czterech tylko jeden. 
Oznacza to, że średnio pojedynczy profil był prowadzony w 1,43 języka. 
Najczęściej używano w postach angielskiego (publikowało w nim 
27 podmiotów), następnie francuskiego (8) oraz niderlandzkiego 
i niemieckiego (po 6). Pozostałe języki pojawiły sia na maksymalnie 
trzech profilach.

Najwięcej głów państw publikowało po angielsku (5) oraz nider-
landzku i francusku (po 3). Na badanych profilach szefów rządów 
najczęściej posty pojawiały się po angielsku (6 podmiotów publikowało 
w tym języku), francusku (3) oraz niderlandzku i niemiecku (po 2). 
Jeśli zaś chodzi o ministrów ds. polityki zagranicznej, to najpopu-
larniejszym językiem okazał się także angielski (publikowało w nim 
15 podmiotów). Następnie były to: niemiecki (3) oraz francuski, 
grecki, niderlandzki i arabski (po 2).

Jeśli chodzi o konkretne jednostki wyróżniające się wielojęzycz-
nością, to były to Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Europejskiej 
i Obrony Belgii (Diplomatie.Belgium) – 4 języki, a także Monarchia 
Belgijska (BeMonarchie), premier Belgii Charles Michel (CharlesMichel) 
i profile dyplomacji Francji (france.diplomatie, france.diplomacy, 
france.diplo.arabic) – po trzy języki. Z kolei wśród państw w więcej 
niż dwóch językach publikowały podmioty reprezentujące Belgię (4), 
Estonię (3) oraz Francję (3). Z kolei Bułgaria, Czechy, Dania, Hiszpania, 
Polska, Portugalia, Rumunia i Słowacja używały na Facebooku tylko 
jednego języka – ich oficjalnego, który nie ma takiego statusu (ogól-
nopaństwowo) w żadnym innym kraju Unii Europejskiej.
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Podsumowując charakterystykę językową Facebooka, należy za-
uważyć, że najpopularniejszym językiem był angielski, podmiotami, 
które prowadziły najbardziej wielojęzyczne profile, były ministerstwa 
ds. polityki zagranicznej (lub ich szefowie), następnie szefowie rządów 
i głowy państw, zaś na tle państw pod tym kątem wyróżniała się Belgia.

4.2.2. ANALIZA ILOŚCIOWA TREŚCI
Pierwszy etap analizy ilościowej postów z Facebooka skupia się na ho-
listycznym podejściu do tego medium. W 2018 roku na wszystkich 
badanych profilach opublikowano w sumie ^27330 postów (po uśred-
nieniu wyników zdublowanych profili). W tym ponad połowa (53%) 
zawierała zdjęcia, jedna czwarta – materiały filmowe, 17% stanowiły 
linki do innych treści wraz z komentarzem, 6% były to udostępnie-
nia treści pochodzących z innych profili lub stron internetowych, 
a 2% – posty tekstowe. Jedynie na jednym profilu zamieszczono 
także materiały dźwiękowe (nagrania audycji radiowych). Dotyczy 
to Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Unii Europejskiej i Współpracy 
Hiszpanii (Exteriores.maec), które opublikowało 7 postów z tego 
rodzaju treścią, co w ogólnym rozkładzie stanowiło około 0,03%.

Facebook był medium silnie działającym wizualnie i audiowizualnie. 
Potwierdzał to także fakt, że w przypadku prawie trzech czwartych 
(74%) podmiotów dominującym rodzajem treści w ich postach były 
właśnie zdjęcia, a dziesięć publikowało głównie materiały filmowe.

Porównanie ilościowe trzech grup badanych podmiotów szcze-
gółowo ilustruje wykres 4.3. Z zaprezentowanych na nim danych 
wynika m.in., że najwięcej postów opublikowano na profilach mini-
strów ds. polityki zagranicznej, następnie szefów rządów, a najmniej 

– głów państw. Jeśli zaś chodzi o kategorie dominujących w nich treści, 
to sumarycznie najwięcej zdjęć, form tekstowych, linków, udostępnień 
i materiałów dźwięków każdego rodzaju opublikowano na profilach 
ministrów ds. polityki zagranicznej, a jedynie najwięcej materiałów 
filmowych – szefów rządów.
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Wykres 4.3. Rozkład ilościowy postów opublikowanych na Facebooku na profilach 
badanych grup podmiotów w 2018 roku (z uwzględnieniem podziału na rodzaj 
dominującej w nich treści). Liczby w tabeli uwzględniają wartości uśrednione

Źródło: opracowanie własne

Z danych zaprezentowanych na wykresie 4.3 wynika ponadto, 
że ministrowie ds. polityki zagranicznej byli najbardziej aktywną 
grupą na Facebooku w 2018 roku. Jednakże różnice dotyczyły pro-
porcji poszczególnych rodzajów treści zamieszczanych w postach. 
W każdej z grup dominowały zdjęcia, choć jeśli chodzi o materiały 
filmowe, to procentowo najwięcej opublikowano ich na profilach 
szefów rządów (36%). Linki stanowiły kilkanaście procent postów 
zarówno ministrów ds. polityki zagranicznej jak i premierów i kancle-
rzy, a tylko 6% w przypadku głów państw. Prezydenci i monarchowie 
(bądź rodziny królewskie) opublikowali z kolei procentowo najwięcej 
treści tekstowych. Jeśli zaś chodzi o udostępniania, to stanowiły one 
aż 9% zawartości dotyczącej działalności ministrów ds. polityki za-
granicznej, 6% – szefów rządów, a tylko 2% głów państw.

W zestawieniu najaktywniejszych podmiotów na Facebooku 
znalazło się aż pięć profili ministrów ds. polityki zagranicznej, trzy – 
szefów rządów i dwa – głów państw, w tym po dwa z Francji i Polski. 
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Za najaktywniejszy podmiot na Facebooku w 2018 roku należy 
uznać urząd Ministra Spraw Europejskich i Zagranicznych Francji, 
pozostałe wymieniono w tabeli 4.4.

Tabela 4.4. Pierwsza dziesiątka najaktywniejszych podmiotów na Facebooku 
w 2018 roku związanych z dyplomacją poszczególnych krajów UE

Lp Kraj
Podmiot, któremu 
poświęcony jest profil Nazwa profilu

Liczba postów 
opublikowanych  

w 2018 roku

1 Francja minister ds. polityki 
zagranicznej

france.diplomatie; 
france.diplomacy; 
france.diplo.arabic

^940

2 Polska szef rządu kancelaria.premiera 745

3 Austria szef rządu Bundeskanzleramt.gv.at 726

4 Malta głowa państwa PresidentofMalta 725

5 Francja szef rządu gouvernement.fr 709

6 Polska głowa państwa prezydentpl 701

7 Wielka 
Brytania

minister ds. polityki 
zagranicznej

foreignoffice; 
UK.MiddleEast

^675

8 Litwa minister ds. polityki 
zagranicznej

urministerija 663

9 Łotwa minister ds. polityki 
zagranicznej

arlietuministrija; 
LatvianMFA

^662

10 Portugalia minister ds. polityki 
zagranicznej

MNEdePortugal 654

Źródło: opracowanie własne

Z powyższych danych wynika ponadto, że najaktywniejsze pod-
mioty udostępniały nowe posty średnio co 12–13 godzin.

Analizując Facebooka, na którym pojawiały się różnego ro-
dzaju treści (od materiałów tekstowych, przez zdjęciowe, filmo-
we i dźwiękowe, aż do linków i udostępnień), warto także zwrócić 
uwagę na to, które podmioty wyróżniały się odnośnie liczby różnej 
kategorii postów. Najwięcej zdjęć opublikowano na profilach dyplo-
macji Francji (france.diplomatie, france.diplomacy, france.diplo.ara-
bic), Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Europejskich i Obrony 
Belgii (Diplomatie.Belgium) oraz prezydenta Malty (MFAMalta). 
W przypadku materiałów filmowych dominowali Urząd Kanclerza 
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Związkowego Austrii (Bundeskanzleramt.gv.at), prezydent Polski 
(prezydentpl) i premier Polski (kancelaria.premiera). Jeśli chodzi 
o treści tekstowe, to najwięcej było ich na profilach związanych z dzia-
łalnością Ministerstwa Spraw Zagranicznych Bułgarii (MFABulgaria), 
prezydenta Polski (prezydentpl) oraz prezydenta Francji (elysee.fr). 
Z kolei linków lub udostępnień (z komentarzem) najwięcej poja-
wiło się na profilach Ministerstwa Spraw Zagranicznych Portugalii 
(MNEdePortugal), Ministerstwa Spraw Zagranicznych Finlandii 
(ulkoministerio) oraz rządu Czech (uradvlady). Podmiotami, które 
wyróżniały się liczbą udostępnień (bez dodatkowego komentarza), 
były rząd Włoch (palazzochigi.it), Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
Słowenii (mfaSlovenia) oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych Łotwy 
(arlietuministrija, LatvianMFA). Tymczasem w przypadku ścieżki 
audio należy wymienić jedynie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 
Unii Europejskiej i Współpracy Hiszpanii (Exteriores.maec), gdyż 
tylko ono opublikowało tego rodzaju materiały. Pierwszą dziesiątkę 
podmiotów, które opublikowały najwięcej postów z poszczególnymi 
dominującymi rodzajami treści, prezentuje tabela 4.5.
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Tabela 4.5. Pierwsza dziesiątka najaktywniejszych podmiotów na Facebooku w 2018 
roku odnośnie do poszczególnych rodzajów treści dominujących w postach
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Na podstawie zawartych w niej danych można także zauważyć, 
że w przypadku zdjęć i udostępnień w pierwszej dziesiątce domino-
wały profile ministrów ds. polityki zagranicznej, w kwestii materiałów 
filmowych i linków – profile szefów rządów, a w odniesieniu do po-
stów tekstowych – głów państw. Co więcej, z danych tych wynika 
też, że z punktu widzenia ilościowego pierwszą dziesiątkę w każdej 
kategorii (oraz ścieżki audio) tworzą profile z zaledwie 16 z 28 krajów 
Unii Europejskiej (wśród których najczęściej powtarzają się Francja, 
Hiszpania, Polska i Wielka Brytania). Wskazuje to jednoznacznie nie 
tylko na fakt odmiennego podejścia do rodzajów publikowanych treści 
na Facebooku, ale również na różną częstotliwość wykorzystywania 
tego medium społecznościowego przez poszczególne kraje i podmioty. 
Szczegółowo porównanie wszystkich podmiotów z wszystkich kra-
jów (z uwzględnieniem kategorii postów) przedstawiono w formie 
wykresu 4.4.

Na Facebooku każde z państw Unii Europejskiej było reprezen-
towane przynajmniej przez jeden podmiot (15 krajów – przez trzy 
podmioty, 10 – przez dwa, 3 – przez jeden). W pierwszej kolejności 
sprawdzono, które kraje opublikowały najwięcej poszczególnych 
rodzajów postów. W przypadku materiałów zdjęciowych w obrębie 
dwóch krajów opublikowano w 2018 łącznie ponad 1000 postów 
ze zdjęciami. Dotyczy to Belgii (1260) oraz Austrii (1066). Materiałów 
filmowych w sumie było znacznie mniej niż zdjęć. Zaledwie cztery 
kraje opublikowały łącznie ponad 600 postów z tego rodzaju domi-
nującą treścią. Były to Polska, Austria, Wielka Brytania oraz Francja. 
Postów składających się jedynie z tekstu było (prawie) najmniej. 
Należy jednakże wyróżnić Bułgarię, której podmioty opublikowały 
łącznie 128 postów tekstowych. Jeśli chodzi o linki, to na tle pozosta-
łych wyróżniały się trzy kraje: Czechy, Portugalia i Litwa. Ostatnim 
rodzajem treści, które pojawiły się w postach opublikowanych przez 
wszystkie państwa, były udostępnienia, najwięcej z nich pojawiło 
się na profilach Słowenii i Włoch. Analizując poszczególne rodzaje 
dominujących treści w postach, należy jeszcze wymienić materiały 
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audio. Jednakże tego rodzaju materiały znalazły się jedynie na profilu 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Unii Europejskiej i Współpracy 
Hiszpanii.

Wykres 4.4. Liczba postów opublikowanych przez trzy grupy badanych podmiotów 
na Facebooku w 2018 roku (z uwzględnieniem rodzajów dominujących 
treści i państw). Liczby na wykresie uwzględniają wartości uśrednione

1 – profil głowy państwa 
2 – profil szefa rządu lub rządu 
3 –  profil ministra ds. polityki zagranicz-

nej lub jego resortu

Źródło: opracowanie własne 

W sumie najwięcej postów opublikowano na profilach Francji, 
Austrii, Belgii, Wielkiej Brytanii i Słowenii. Jednakże jednocześnie 
należy zwrócić uwagę, że kraje te były reprezentowane przez trzy 
podmioty, co miało wpływ na liczbę postów. W związku z powyż-
szym, w celu porównania wszystkich krajów, chcąc jednocześnie 
zaakcentować prowadzenie działań przez kilka podmiotów, wyliczono 
średnią geometryczną. Taki zabieg pozwolił na wyróżnienie krajów, 
których podmioty równolegle do siebie prowadziły aktywne działa-
nia na Facebooku, co jest pożądane z punktu widzenia dyplomacji 
cyfrowej państw. Otrzymane wyniki ilustruje rysunek 4.2.
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Rysunek 4.2. Intensyfikacja działań na Facebooku w 2018 roku 
(z uwzględnieniem liczby postów oraz liczby podmiotów reprezentujących 

poszczególne kraje). Kartogram uwzględnia wartości uśrednione

Źródło: opracowanie własne

Dużą liczbą postów przy jednoczesnym publikowaniu na profilach 
trzech różnych podmiotów wyróżniały się Austria, Francja, Belgia, 
Wielka Brytania, Słowenia i Estonia. Łatwo też zauważyć, że wśród 
wymienionych państw brakuje tych, których podmioty na pojedyn-
czych profilach opublikowały w 2018 roku najwięcej postów, np. Polski, 
Malty czy Portugalii (por. tabela 4.4).

Podsumowując, ponad połowę treści opublikowanych przez 
badane podmioty w 2018 roku na Facebooku stanowiły zdjęcia, 
a jedną czwartą – materiały filmowe. Wskazuje to jednoznacznie 
na charakter medium społecznościowego – nastawienie na oddzia-
ływanie obrazem. Najaktywniej i najczęściej z Facebooka korzystali 
ministrowie ds. polityki zagranicznej (w porównaniu do głów państw 
i szefów rządów). Jedynie w przypadku liczby materiałów filmowych 
prym wiedli szefowie rządów. Z perspektywy rodzaju treści domi-
nujących w postach, to najwięcej zdjęć opublikowały podmioty 
reprezentujące Belgię i Austrię, filmów – Polskę, treści tekstowych 

– Bułgarię, linków – Czechy, udostępnień – Słowenię i Włochy, a ma-
teriałów dźwiękowych – Hiszpanię. Natomiast z punktu widzenia 
zawartości linków w postach, to tylko ok. 12% zawierało hiperłącza, 
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co wskazuje na to, że większość treści opublikowanych na Facebooku 
nosiła znamiona oryginalności. Jeśli zaś chodzi o kraje wyróżniające 
się sumaryczną liczbą postów i wykorzystaniem Facebooka przez 
kilka podmiotów, to w 2018 roku należy wskazać Austrię, Francję, 
Belgię, Wielką Brytanię, Słowenię i Estonię.

4.3. YOUTUBE

4.3.1. CHAR AKTERYSTYK A JĘZYKOWA
Podobnie jak w przypadku wcześniej opisywanych mediów spo-
łecznościowych, charakterystykę językową YouTube’a zaczęto od in-
formacji dotyczących ogółu podmiotów, czyli w tym przypadku 
59 profili służących 58 podmiotom. W sumie materiały filmowe były 
na nich udostępniane w 24 różnych językach – 23 spośród języków 
oficjalnych Unii Europejskiej (zabrakło węgierskiego, gdyż Węgry 
nie były reprezentowane w badaniu) oraz po rosyjsku. Ponad połowa 
podmiotów (36) używała tylko jednego języka, 18 – dwóch, dwa 
podmioty – trzech, a jeden – czterech języków. Oznacza to, że średnio 
badana jednostka używała 1,48 języka. Najczęściej był to angielski 
(26 podmiotów), a także niemiecki (5), niderlandzki, polski, hisz-
pański i litewski (po 4), oraz chorwacki, francuski, grecki, łotewski, 
rumuński i włoski (po 3).

Wśród głów państw większość prowadziła profile na YouTubie 
w jednym języku. Jedynie prezydent Irlandii (presidentofireland) 
i prezydent Malty (Marie-Louise Coleiro Preca) udostępniali ma-
teriały audiowizualne po angielsku oraz irlandzku lub maltańsku, 
a prezydent Litwy (PresidentofLithuania) w trzech językach: angiel-
skim, litewskim i polskim. Na profilach szefów rządów najczęściej 
pojawiały się materiały filmowe po angielsku (udostępniane przez 
5 podmiotów), grecku (2) i niemiecku (2), a materiały audiowizualne 
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dotyczące działalności ministrów ds. polityki zagranicznej – po an-
gielsku (na 17 profilach), a także francusku, hiszpańsku, niderlandzku, 
niemiecku i rosyjsku (po 2).

Spośród konkretnych jednostek w największej liczbie języków 
dostępne były materiały filmowe dotyczące dyplomacji Francji (w 4), 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych Łotwy (4), Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych, Europejskich oraz Obrony Belgii (3) i prezydent 
Litwy (3). Z kolei na poziomie państw, najbardziej wielojęzyczne 
materiały udostępniały Francja (4), Łotwa (4), Belgia (3) i Litwa (3).

Podsumowując, językiem najczęściej używanym na YouTubie był 
angielski, najbardziej wielojęzyczne okazały się profile ministrów 
ds. polityki zagranicznej, potem głów państw, a na końcu szefów 
rządów, zaś na tle państw wyróżniały się Francja i Łotwa.

4.3.2. ANALIZA ILOŚCIOWA TREŚCI
Dodatkowych informacji o korzystaniu z YouTube’a przez głowy 
państw szefów rządów i ministrów ds. polityki zagranicznej dostarcza 
analiza ilościowa treści. W pierwszej kolejności zsumowano wszystkie 
dane – łącznie w 2018 roku badane podmioty opublikowały na swoich 
profilach na YouTubie ^6871 materiałów filmowych, które w sumie 
trwały ^997 godzin, 24 minuty i 33 sekundy. Oznacza to, że średnio 
w 2018 roku pojedynczy post miał długość ok. 9 minut (^08:43), 
a jeden podmiot opublikował średnio ^118 filmów o łącznym czasie 
trwania przekraczającym 17 godzin (^17:11:48). Analizując ogółem 
materiały filmowe opublikowane w 2018 roku na profilach na YouTubie, 
można zauważyć również, że większość z nich (89%) stanowiły obrazy 
filmowe o wysokiej rozdzielczości – HD (High Definition), natomiast 
zaledwie 11% o standardowej – SD (Standard Definition).

Na profilu służącym głowie państwa w 2018 roku pojawiły się 
średnio 154 materiały filmowe trwające zazwyczaj ponad 8 minut 
(0:08:31), standardowo wyświetlone ponad 24 tys. razy (24101). 
W przypadku szefów rządów statystycznie opublikowano 167 filmów 
o średniej długości ok. 10 minut (0:10:22), typowo odtwarzanych ponad 
10 tys. razy (10766). Natomiast materiały audiowizualne związane 
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z działalnością ministrów ds. polityki zagranicznej trwały średnio 
niecałe 7 minut (^0:06:48), miały zazwyczaj zaledwie ok. 1,4 tys. 
wyświetleń (^1396) i przypadało ich ^56 na podmiot. Choć mniej 
niż połowa głów państw członkowskich Unii Europejskiej posiadała 
profile na YouTubie, to istniejące cieszyły się największą popularno-
ścią (mierzoną liczbą wyświetleń). Jeśli zaś chodzi o szefów rządów, 
była to grupa podmiotów najaktywniej działających na YouTubie, 
biorąc pod uwagę liczbę opublikowanych materiałów. Natomiast 
ministrowie ds. polityki zagranicznej, choć było im poświęconych 
najwięcej profili, to najrzadziej z nich korzystali, publikując materiały 
w najmniejszym stopniu interesujące internautów.

W tabeli 4.6 zestawiono dziesięć najaktywniejszych spośród 
badanych podmiotów. Wśród nich znalazło się 6 szefów rządów, 
3 głowy państw oraz minister ds. polityki zagranicznej, w tym po dwa 
reprezentowały Polskę i Włochy.

Tabela 4.6. Pierwsza dziesiątka profili najaktywniejszych podmiotów na YouTubie 
w 2018 roku związanych z dyplomacją poszczególnych państw UE, z uwzględnieniem 
pozycji w rankingach dot. łącznego czasu trwania materiałów oraz liczby wyświetleń

L.P. Kraj Podmiot, 
któremu 
poświęcony jest 
profil

Nazwa profilu Liczba postów 
opublikowanych 

w 2018 roku

Pozycja 
w rankingu 

dot. łącznego 
czasu trwania 

materiałów

Pozycja 
w rankingu 

dot. ilośći 
wyświetleń 
materiałów

1 Polska głowa państwa wwwprezydentpl 484 2 7

2 Rumunia szef rządu guvernulromaniei 465 6 10

3 Włochy głowa państwa presidenzarepubblica 464 4 4

4 Polska szef rządu premierrp 417 8 2

5 Hiszpania głowa państwa casarealtv 387 10 5

6 Chorwacja szef rządu wwwvladahr 331 1 25

7 Włochy szef rządu palazzochigi 306 20 6

8 Francja minister 
ds. polityki 
zagranicznej

francediplotv 250 14 23

9 Austria szef rządu ihrbundeskanzleramt 230 5 20

10 Bułgaria szef rządu BorissovBoyko 216 9 16

Źródło: opracowanie własne

1  –  p r o fi l  g ł o w y  p a ń s t w a 
2  –  p r o fi l  s z e f a  r z ą d u  l u b  r z ą d u 
3 – profil ministra ds. polityki zagranicznej lub jego resortu
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z działalnością ministrów ds. polityki zagranicznej trwały średnio 
niecałe 7 minut (^0:06:48), miały zazwyczaj zaledwie ok. 1,4 tys. 
wyświetleń (^1396) i przypadało ich ^56 na podmiot. Choć mniej 
niż połowa głów państw członkowskich Unii Europejskiej posiadała 
profile na YouTubie, to istniejące cieszyły się największą popularno-
ścią (mierzoną liczbą wyświetleń). Jeśli zaś chodzi o szefów rządów, 
była to grupa podmiotów najaktywniej działających na YouTubie, 
biorąc pod uwagę liczbę opublikowanych materiałów. Natomiast 
ministrowie ds. polityki zagranicznej, choć było im poświęconych 
najwięcej profili, to najrzadziej z nich korzystali, publikując materiały 
w najmniejszym stopniu interesujące internautów.

W tabeli 4.6 zestawiono dziesięć najaktywniejszych spośród 
badanych podmiotów. Wśród nich znalazło się 6 szefów rządów, 
3 głowy państw oraz minister ds. polityki zagranicznej, w tym po dwa 
reprezentowały Polskę i Włochy.

Tabela 4.6. Pierwsza dziesiątka profili najaktywniejszych podmiotów na YouTubie 
w 2018 roku związanych z dyplomacją poszczególnych państw UE, z uwzględnieniem 
pozycji w rankingach dot. łącznego czasu trwania materiałów oraz liczby wyświetleń

L.P. Kraj Podmiot, 
któremu 
poświęcony jest 
profil

Nazwa profilu Liczba postów 
opublikowanych 

w 2018 roku

Pozycja 
w rankingu 

dot. łącznego 
czasu trwania 

materiałów

Pozycja 
w rankingu 

dot. ilośći 
wyświetleń 
materiałów

1 Polska głowa państwa wwwprezydentpl 484 2 7

2 Rumunia szef rządu guvernulromaniei 465 6 10

3 Włochy głowa państwa presidenzarepubblica 464 4 4

4 Polska szef rządu premierrp 417 8 2

5 Hiszpania głowa państwa casarealtv 387 10 5

6 Chorwacja szef rządu wwwvladahr 331 1 25

7 Włochy szef rządu palazzochigi 306 20 6

8 Francja minister 
ds. polityki 
zagranicznej

francediplotv 250 14 23

9 Austria szef rządu ihrbundeskanzleramt 230 5 20

10 Bułgaria szef rządu BorissovBoyko 216 9 16

Źródło: opracowanie własne

1  –  p r o fi l  g ł o w y  p a ń s t w a 
2  –  p r o fi l  s z e f a  r z ą d u  l u b  r z ą d u 
3 – profil ministra ds. polityki zagranicznej lub jego resortu

W pierwszej piątce najaktywniejszych podmiotów na YouTubie 
w 2018 roku znaleźli się prezydent Polski, rząd Rumunii, prezydent 
Włoch, premier Polski oraz Dom Jego Królewskiej Mości Króla 
Hiszpanii. Filmy w pierwszej dziesiątce były publikowane średnio 
co 18 (wwwprezydentpl) – 41 (BorissovBoyko) godzin. Tabela 4.6 za-
wiera także pozycję poszczególnych podmiotów w rankingach dot. 
łącznej długości trwania wszystkich materiałów filmowych oraz sumy 
ich wyświetleń (w dniu zbierania danych tj. 13.02.2019).

Z punktu widzenia ilościowego, najaktywniej YouTube’a wykorzy-
stywali szefowie rządów lub rządy, najefektywniej zaś – głowy państw 
(mierząc to średnią liczbą wyświetleń materiałów). Szczegółowe 
porównanie badanych profili z uwzględnieniem krajów przedsta-
wia wykres 4.5. Ilustruje on także liczbę aktywnych na YouTubie 
podmiotów z poszczególnych państw, które zostały porównane 
w ramach kolejnego etapu analizy ilościowej. W sumie analizowane 
profile poświecone były osobom lub urzędom z 26 krajów, z czego 
22 były reprezentowane przynajmniej przez dwa podmioty (w tym 
12 państw przez 2, a 10 – przez 3). Porównując liczby materiałów 
opublikowanych w ramach krajów, zauważyć można dominację 
sektora rządowego w wykorzystaniu YouTube’a.

Łącznie najwięcej filmów (ponad 650) opublikowały podmioty 
reprezentujące Polskę, Włochy, Rumunię oraz Hiszpanię. Z pozo-
stałych krajów 8 dodało od 200 do 400 materiałów. Były to Austria, 
Bułgaria, Chorwacja, Francja, Grecja, Litwa, Słowacja oraz Wielka 
Brytania. Natomiast liczby postów, zamieszczonych w ramach po-
zostałych państw, nie przekraczały 200.

Porównano także kraje Unii Europejskiej z punktu widzenia 
długości materiałów. Łączny czas trwania filmów opublikowanych 
w 2018 roku był najdłuższy w przypadku Polski, Włoch, Chorwacji 
i Rumunii. Jak widać, w większości pokrywało się to z krajami wy-
mienionymi w poprzednim akapicie, które dodały najwięcej postów. 
Pozostałe państwa udostępniły łącznie poniżej 72h różnego typu 
nagrań na wszystkich reprezentujących je w badaniach profilach 
na YouTubie. Jeśli zaś chodzi o średnią długość filmów, to najdłuższe 
ewidentnie charakteryzowały Estonię (ponad 32 minuty).
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Wykres 4.5. Liczba postów (oraz czas ich trwania) opublikowanych 
przez trzy grupy analizowanych podmiotów na YouTubie w 2018 

roku. Liczby na wykresie uwzględniają wartości uśrednione
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Badane podmioty na YouTubie w 2018 roku

łączny czas trwania 
materiały filmowe na profilu głowy państwa 
materiały filmowe na profilu szefa rządu 
materiały filmowe na profilu ministra ds. polityki zagranicznej 

1 – profil głowy państwa 
2 – profil szefa rządu lub rządu 
3 – profil ministra ds. polityki zagranicznej lub jego resortu 

Wykres 4.5. Liczba postów (oraz czas ich trwania) opublikowanych przez trzy grupy analizowanych podmiotów na YouTubie w 2018 roku. Liczby na wykresie 
uwzględniają wartości uśrednione 
Źródło: opracowanie własne  

Źródło: opracowanie własne

Pozostałe kraje dodawały w 2018 roku treści audiowizulane, 
które trwały średnio poniżej 17 minut. Niektóre kraje publikowały 
bardzo dużo materiałów, lecz dość krótkich (np. Polska, Włochy), ale 
były także państwa, które udostępniały niewiele filmów, aczkolwiek 
długich (najlepszym przykładem jest tutaj Estonia).

Powyższe dane stanowią wprowadzenie dla informacji dotyczących 
średniej liczby materiałów opublikowanych przez wszystkie kraje 
w 2018 roku. Aby pozyskać porównywalne dane – podobnie jak 
w przypadku pozostałych mediów społecznościowych – wyliczono 
średnią geometryczną dla kraju. Średnio najczęściej i jednocze-
śnie najbardziej wielotorowo aktywne na YouTubie były: Włochy, 
Polska, Hiszpania i Rumunia. Spośród pozostałych krajów, choć 
w mniejszym stopniu, wyróżniały się także Wielka Brytania, Austria 
oraz Litwa. Natomiast reszta państw w małym stopniu korzystała 
z YouTube’a. Szczegółowo dane ilustruje rysunek 4.3.
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Rysunek 4.3. Intensyfikacja działań na YouTubie w 2018 roku 
(z uwzględnieniem liczby postów oraz liczby podmiotów reprezentujących 

poszczególne kraje). Kartogram uwzględnia wartości uśrednione

Źródło: opracowanie własne

Podsumowując analizę ilościową, w przypadku YouTube’a naj-
więcej filmów o łącznym najdłuższym czasie trwania opublikowano 
na profilach szefów rządów (lub samych rządów). Natomiast w naj-
mniejszym stopniu korzystały z tego medium ministerstwa ds. polityki 
zagranicznej, choć paradoksalnie prawie każdy kraj (24 z 28) posiadał 
co najmniej jeden profil służący ministrowi lub jego resortowi. Jeśli 
zaś chodzi o efektywność mierzoną liczbą wyświetleń materiałów, 
to wyróżniającą się w tym zakresie grupą podmiotów były głowy 
państw, którym jednakże poświęcono najmniejszą liczbę profili. 
W związku z tym w czołówce najaktywniejszych profili na YouTubie 
w 2018 roku, znalazły się prawie same profile szefów rządów lub głów 
państw. Zaś spośród państw wielotorowością i zakresem aktywności 
wyróżniały się przede wszystkim Włochy, Polska, Hiszpania i Rumunia.
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4.4. INSTAGR AM

4.4.1. CHAR AKTERYSTYK A JĘZYKOWA
Charakterystykę językową Instagrama oparto na informacjach pocho-
dzących z 45 profili 45 różnych podmiotów. Użyto na nich 22 języków 
oficjalnych Unii (bez estońskiego i portugalskiego). W sumie większość 
(29 podmiotów) używała do opisu materiałów tylko jednego języka, 
a tylko 16 – dwóch. W przypadku Instagrama nie było podmiotu, 
który publikował w więcej niż dwóch językach. Średnio więc jeden 
profil był dostępny w 1,36 języka. Najczęściej posty na Instagramie 
były opatrzone tekstem w języku angielskim (18 podmiotów), nie-
mieckim (5), francuskim i niderlandzkim (po 4) oraz słoweńskim, 
szwedzkim i włoskim (po 3). Pozostałe języki pojawiły się na jednym 
bądź dwóch profilach.

Prezydenci lub monarchowie najczęściej opisywali zdjęcia lub 
materiały filmowe na Instagramie po angielsku (7 podmiotów) oraz 
szwedzku (2), szefowie rządów – po angielsku (4), francusku (2), 
niderlandzku (2) i niemiecku (2), a ministrowie ds. polityki zagra-
nicznej – po angielsku (7) i niemiecku (2).

Analizując szczegółowo wielojęzyczność, nie można wskazać wy-
różniających się w tym zakresie konkretnych podmiotów. W sumie 
16 z 45 badanych jednostek używało na Instagramie dwóch języków, 
a pozostałe 29 – jednego. Krajem, który były reprezentowany przez 
podmioty publikujące w największej liczbie języków, była Belgia 
(3), a następnie 11 innych używających dwóch języków (Austria, 
Chorwacja, Finlandia, Francja, Irlandia, Malta, Niemcy, Rumunia, 
Słowenia, Węgry i Włochy).

Podsumowując, w dużym uproszczeniu można powiedzieć, że naj-
popularniejszym językiem na Instagramie był angielski, najbar-
dziej wielojęzyczne były profile głów państw, następnie ministrów 
ds. polityki zagranicznej, a na końcu szefów rządów, a wśród państw 
wielojęzycznością wyróżniała się Belgia.
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4.4.2. ANALIZA ILOŚCIOWA TREŚCI
Analizę ilościową treści oparto na danych dotyczących 8938 postów 
opublikowanych na badanych profilach związanych z dyplomacją 
krajów Unii Europejskiej w 2018 roku. Z przeprowadzonej w pierw-
szej kolejności obserwacji rodzajów zamieszczanych treści wynikało, 
że w przeważającej większości (90%) były to zdjęcia lub galerie zdjęć, 
natomiast jedynie 10% stanowiły materiały filmowe. Otrzymane 
wyniki podkreślają jednoznacznie charakter medium społecznościo-
wego – nastawienie na oddziaływanie obrazem, nie zaś tekstem czy 
dźwiękiem (zdjęcia zazwyczaj opatrzone były krótkim komentarzem).

Choć najwięcej analizowanych profili należało do premierów (lub 
kanclerzy), to w 2018 roku w sumie najwięcej postów opublikowano 
na profilach prezydentów/monarchów (43% wszystkich). Treści opu-
blikowane na profilach szefów rządów stanowiły 40% przebadanego 
materiału, a związanych z działalnością ministrów odpowiedzialnych 
za politykę zagraniczną – 17%. Wykres 4.6 prezentuje dokładne liczby 
poszczególnych rodzajów postów.

Wykres 4.6. Rozkład ilościowy postów opublikowanych 
na Instagramie na profilach badanych grup podmiotów w 2018 roku 

(z uwzględnieniem podziału na rodzaj dominującej w nich treści)

Źródło: opracowanie własne
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Średnio najwięcej postów pojawiło się na profilach prezydentów lub 
monarchów, następnie premierów lub kanclerzy, a najmniej – ministrów 
ds. polityki zagranicznej. W obrębie krajów Unii Europejskiej głowy 
państw korzystały z Instagrama dwa razy częściej niż ministerstwa 
ds. polityki zagranicznej. Natomiast jeśli chodzi o proporcje mate-
riałów zdjęciowych do filmowych, to w przypadku każdej z trzech 
grup podmiotów dominowały zdjęcia.

W tabeli 4.7 zaprezentowano pierwszą dziesiątkę najaktywniejszych 
profili na Instagramie w 2018 roku, z rodziną królewską Wielkiej 
Brytanii na czele. Sześć z nich służyło głowom państw, trzy – szefom 
rządów, a zaledwie jeden – ministrowi ds. polityki zagranicznej, wśród 
nich aż dwa pochodziły z Polski.

Z danych zaprezentowanych w tabeli 4.7 wynika ponadto, że na naj-
aktywniejszych profilach w 2018 roku kolejne posty pojawiały się 
średnio co 13 (theroyalfamily) – 29 godzin (auswaertigesamt).

Tabela 4.7. Pierwsza dziesiątka profili najaktywniejszych podmiotów na Instagramie 
w 2018 roku związanych z dyplomacją poszczególnych państw UE

L.P. Kraj
Podmiot, któremu 
poświęcony jest profil Nazwa profilu

Liczba postów 
opublikowanych 

w 2018 roku

1 Wielka Brytania głowa państwa theroyalfamily 664

2 Polska głowa państwa prezydent_pl 555

3 Irlandia głowa państwa presidentirl 524

4 Dania głowa państwa detdanskekongehus 470

5 Austria szef rządu Bundeskanzleramt.gv.at 404

6 Polska szef rządu premierRP 397

7 Słowenia głowa państwa borutpahor 366

8 Hiszpania szef rządu desdelamoncloa 347

9 Szwecja głowa państwa kungahuset 324

10 Niemcy minister ds. polityki 
zagranicznej

auswaertigesamt 300

Źródło: opracowanie własne
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Pisząc o aktywności na Instagramie, warto także spojrzeć na to za-
gadnienie z perspektywy dominacji poszczególnych rodzajów treści. 
W pierwszej piątce profili, na których opublikowano najwięcej zdjęć, 
znalazły się jedynie te poświęcone głowom państw: rodzinie królew-
skiej Wielkiej Brytanii (602), prezydentowi Polski (495), prezydentowi 
Irlandii (478), rodzinie królewskiej Danii (447) oraz prezydentowi 
Słowenii (338). Natomiast pięcioma podmiotami, które udostępni-
ły w 2018 roku najwięcej filmów byli: kanclerz Niemiec (78), rząd 
Hiszpanii (75), Urząd Kanclerza Związkowego Austrii (69), premier 
Polski (63) oraz rodzina królewska Wielkiej Brytanii (62). Pomimo, 
iż sumarycznie materiałów filmowych było dużo mniej niż postów 
ze zdjęciami, to wyraźnie widać, że większość z nich opublikowano 
na profilach szefów rządów. Szczegółowo liczby postów opubliko-
wanych na poszczególnych profilach (z uwzględnieniem rodzajów 
treści) zaprezentowano na wykresie 4.7.

Wykres 4.7. Liczba postów opublikowanych przez trzy grupy badanych podmiotów 
na Instagramie w 2018 roku (z uwzględnieniem rodzajów treści i państw)
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Badane podmioty na Instagramie w 2018 roku

 

      

materiały filmowe 
materiały zdjęciowe na profilu głowy państwa 
materiały zdjęciowe na profilu szefa rządu 
materiały zdjęciowe na profilu ministra ds. polityki zagranicznej 

1 – profil głowy państwa 
2 – profil szefa rządu lub rządu 
3 – profil ministra ds. polityki zagranicznej lub jego resortu 

Wykres 4.7. Liczba postów opublikowanych przez trzy grupy badanych podmiotów na Instagramie w 2018 roku (z uwzględnieniem rodzajów treści i państw) 
Źródło: opracowanie własne Źródło: opracowanie własne 

Łącznie w analizie uwzględniono 45 profili z 24 krajów. Z tego 
15 państw było reprezentowanych przez dwie lub trzy jednostki. 
Sumowano posty z profili poszczególnych państw. W czołówce tak 
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opracowanego zestawienia obejmującego rok 2018 znalazły się Wielka 
Brytania, Polska, Austria i Słowacja. Jednakże istotną wadą takiego 
zabiegu jest to, że posty niektórych krajów zostały umieszczone tyl-
ko na jednym profilu (np. Danii, Irlandii) lub na dwóch (np. Polski, 
Niemiec), a pomimo tego ich suma jest i tak często wyższa niż krajów, 
których trzy podmioty używały Instagrama (np. Francji czy Słowenii). 
W związku z tym, w celu porównania krajów z podkreśleniem wie-
lości profili, zastosowano średnią geometryczną. Otrzymane wyniki 
prezentuje rysunek 4.4.

Rysunek 4.4. Intensyfikacja działań na Instagramie w 2018 roku (z uwzględnieniem 
liczby postów oraz liczby podmiotów reprezentujących poszczególne kraje)

Źródło: opracowanie własne

Powyższy kartogram wyróżnia kraje, które publikowały dużo 
na Instagramie i robiły to wielotorowo (za pośrednictwem kilku 
podmiotów). Wśród krajów Unii Europejskiej w 2018 roku były 
to w szczególności: Wielka Brytania, Austria i Holandia.

Podsumowując, w badanym okresie najwięcej treści pojawiło się 
na profilach głów państw. Tego rodzaju podmioty dominowały także 
w zestawieniu najaktywniejszych w 2018 roku. Natomiast trzema kra-
jami, które średnio opublikowały najwięcej (biorąc pod uwagę liczbę 
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postów oraz liczbę profili) były: Wielka Brytania, Austria i Holandia. 
Jeśli zaś chodzi o rodzaj pojawiających się treści, to dominowały zdję-
cia (pomimo możliwości dodawania także materiałów filmowych).

4.5. FLICKR

4.5.1. CHAR AKTERYSTYK A JĘZYKOWA
Charakterystyka językowa Flickra została oparta na informacjach do-
tyczących wykorzystywania języków na 29 profilach przez 29 różnych 
podmiotów w 2018 roku. W sumie na badanych profilach na Flickrze 
w 2018 roku używano jedynie 17 różnych języków (tj. angielskiego, 
chorwackiego, estońskiego, fińskiego, francuskiego, greckiego, hisz-
pańskiego, litewskiego, łotewskiego, niderlandzkiego, niemieckiego, 
polskiego, rumuńskiego, słowackiego, słoweńskiego, szwedzkiego 
i włoskiego). Znaczna większość podmiotów (21) opisywała materiały 
tylko w jednym języku, a jedynie 8 robiło to w dwóch. Wynika z tego, 
że średnio jeden profil był prowadzony w 1,28 języka. Jest to najmniej 
spośród wszystkich pięciu badanych mediów społecznościowych.

Najbardziej popularnym językiem na Flickrze (analogicznie jak 
w przypadku pozostałych mediów społecznościowych) był angielski 

– zdjęcia opisywało w nim 11 podmiotów. Innymi językami, które 
często się pojawiały były chorwacki, fiński i polski (po 3), ale było 
to związane z tym, że tylko Chorwacja, Finlandia i Polska (kraje, 
w których języki te mają status oficjalnych) były reprezentowane 
w badaniach przez trzy podmioty. Wśród najpopularniejszych ję-
zyków nie znalazł się natomiast żaden (nie wliczając angielskiego) 
z używanych w co najmniej dwóch państwach Unii. Powodem fakt, 
że niewiele państw aktywnie korzystało z Flickra w badanym okresie.

W przypadku Flickra w badaniach uwzględniono profile trzech 
głów państw (w trzech językach), ośmiu szefów rządów (w ośmiu 
językach) oraz 18 ministrów ds. polityki zagranicznej (w 16 języ-
kach). W związku z tym dla pierwszych dwóch grup podmiotów nie 
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określono dominującego języka. Zaś w grupie ministrów ds. polityki 
zagranicznej najczęściej używanym językiem był angielski (na 9 pro-
filach) oraz grecki (na dwóch).

Profile prowadzone w największej liczbie języków (dwóch) zo-
stały poświęcone rządowi i Ministerstwu Spraw Zagranicznych 
Finlandii, dyplomacji Francji, Ministerstwu Spraw Zagranicznych, 
Unii Europejskiej i Współpracy Hiszpanii, Ministerstwu Spraw 
Zagranicznych Litwy, Ministerstwu Spraw Zagranicznych Polski, 
Ministerstwu Spraw Zagranicznych i Europejskich Słowacji oraz 
Ministerstwu Spraw Zagranicznych Szwecji.

W przypadku Flickra maksymalną liczbą różnych języków, w któ-
rych publikowały wszystkie podmioty reprezentujące poszczególne 
państwa, były właśnie dwa.

Podsumowując, najpopularniejszym językiem na Flickrze był 
angielski, natomiast nie można jednoznacznie wskazać grupy pod-
miotów ani państw wyróżniających się wielojęzycznością na Flickrze.

4.5.2. ANALIZA ILOŚCIOWA TREŚCI
Badania ilościowe treści na Flickrze, analogicznie jak w przypad-
ku pozostałych mediów społecznościowych, rozpoczęto od ca-
łościowego spojrzenia na aktywność na tej platformie. W ciągu 
2018 roku na wybranych profilach łącznie zamieszczono 66849 
postów, z czego prawie wszystkie stanowiły zdjęcia. W analizowa-
nym okresie jedynie cztery podmioty opublikowały także materiały 
filmowe. Były to rząd Chorwacji (wwwvladahr), Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych i Europejskich Chorwacji (mvep_rh), Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych Holandii (ministeriebz) oraz Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych Litwy (mfa_lithuania). Łącznie zamieszczo-
no 11 filmów, co stanowiło 0,02% wszystkich postów. Taki wynik 
wskazuje na to, że Flickra należy uznać za platformę wykorzysty-
waną wyłącznie do publikowania zdjęć. Potwierdza to także fakt, 
że w przypadku tego medium społecznościowego zdjęcia głównie 
posiadały podpis, a rzadko zdarzało się, by dodatkowo opatrzono 
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je poszerzonym komentarzem. Jeśli zaś chodzi o liczbę wyświetleń 
poszczególnych zdjęć, to w porównaniu z wcześniej omawianymi 
mediami społecznościowymi okazała się ona znikoma.

Najwięcej spośród badanych profili służyło ministrom ds. poli-
tyki zagranicznej – 18. Mniej licznie na Flickrze prowadzone były 
działania przez szefów rządów i rządy – do badań zakwalifikowano 
jedynie 8 profili. Natomiast jeśli chodzi o głowy państw, to zaled-
wie na trzech stronach zamieszczono odnośniki do Flickra. Z tego 
aż na 6 nie zamieszczono w 2018 roku żadnych treści. W związku 
z tym w dalszej analizie zaprezentowano dane faktycznie dotyczące 
działalności 15 ministrów, 6 szefów rządów i 2 głów państw.

Średnio na jednym profilu na Flickrze zamieszczono w 2018 roku 
2305 postów (na profilu głowy państwa – 1640, na profilu szefa rzą-
du – 1661, a na profilu ministra ds. polityki zagranicznej – 2702). 
Analizując powyższe liczby, należy jednakże pamiętać o całkowitej 
liczbie badanych podmiotów (w szczególności prezydentów i premie-
rów). Ogólnie Flickr najczęściej był wykorzystywany przez ministrów 
ds. polityki zagranicznej (a konkretniej ich resorty). Innymi słowy, 
trzy na cztery posty związane z działalnością reprezentantów lub 
decydentów poszczególnych krajów Unii Europejskiej na Flickrze 
w 2018 roku, zostały opublikowane przez ministerstwa ds. polityki 
zagranicznej.

Najwięcej postów opublikowano na profilach Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych Litwy, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Europejskich 
oraz Obrony Belgii oraz prezydenta Polski. W pierwszej dziesiątce 
znalazło się w sumie sześć ministerstw ds. polityki zagranicznej, trzech 
szefów rządów (lub rządy) i tylko jeden profil podpięty do strony 
prezydenta. Jeśli zaś chodzi o kraje, to do zestawienia trafiły aż trzy 
profile Polski i dwa Łotwy. Dane o pierwszej dziesiątce najaktyw-
niejszych podmiotów na Flickrze w 2018 roku zawiera tabela 4.8.
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Tabela 4.8. Pierwsza dziesiątka profili najaktywniejszych podmiotów na Flickrze 
w 2018 roku związanych z dyplomacją poszczególnych państw UE

L.P. KRAJ
PODMIOT, KTÓREMU JEST 
POŚWIĘCONY PODMIOT NAZWA PROFILU

LICZBA POSTÓW 
OPUBLIKOWANYCH 

w 2018 ROKU

1 Litwa minister ds. polityki 
zagranicznej

mfa_lithuania 17552

2 Belgia minister ds. polityki 
zagranicznej

belgiummfa 10595

3 Polska głowa państwa kancelaria 
prezydentarp

4119

4 Polska szef rządu premierRP 3852

5 Łotwa minister ds. polityki 
zagranicznej

latvianmfa 3780

6 Polska minister ds. polityki 
zagranicznej

polandmfa 3322

7 Austria minister ds. polityki 
zagranicznej

minoritenplatz8 3259

8 Łotwa szef rządu valstskanceleja 3108

9 Chorwacja szef rządu wwwvladahr 2563

10 Hiszpania minister ds. polityki 
zagranicznej

fotomaec 2487

Źródło: opracowanie własne
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Wykres 4.8. Liczba postów opublikowanych przez trzy grupy 
badanych podmiotów na Flickrze w 2018 roku
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Badane podmioty na Flickrze w 2018 roku

 
  

posty opublikowane na profilu głowy państwa 
posty opublikowane na profilu szefa rządu 
posty opublikowane na profilu ministra ds. polityki zagranicznej  

1 – profil głowy państwa 
2 – profil szefa rządu lub rządu 
3 – profil ministra ds. polityki zagranicznej lub jego resortu 

Wykres 4.8. Liczba postów opublikowanych przez trzy grupy badanych podmiotów na Flickrze w 2018 roku 
Źródło: opracowanie własne Źródło: opracowanie własne 

Na wykresie 4.8 przedstawiono porównanie krajów pod wzglę-
dem liczby opublikowanych postów w 2018 roku. Z perspektywy 
sumy postów pochodzących z poszczególnych profili reprezentujących 
państwa wyróżniającą się czwórkę stanowiły Litwa, Polska, Belgia 
oraz Łotwa, przy czym Litwa i Belgia były reprezentowane jedynie 
przez jeden profil.

Biorąc pod uwagę nie tylko liczbę postów, ale też aktywne na Flickrze 
podmioty, to najbardziej spójne działania w 2018 roku prowadziła 
Polska, która znacząco wyróżniała się spośród pozostałych kra-
jów Unii Europejskiej. Kolejne państwa w zestawieniu (Finlandia, 
Łotwa, Chorwacja czy Hiszpania) publikowały dużo mniej niż Polska. 
Szczegółowo uzyskane wyniki zaprezentowano na rysunku 4.5. 
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Rysunek 4.5. Intensyfikacja działań na Flickrze w 2018 roku z uwzględnieniem 
liczby postów oraz liczby podmiotów reprezentujących poszczególne kraje

Źródło: opracowanie własne

Podsumowując krótko opisane wyżej dane ilościowe dotyczące 
aktywności na Flickrze, warto zwrócić uwagę na kilka aspektów. 
Po pierwsze, w 2018 roku Flickr był najrzadziej używanym spośród 
pięciu szczegółowo poddanych analizie mediów społecznościowych 

– przeanalizowano jedynie zawartość 29 profili. Po drugie, Flickr oka-
zał się platformą, na której najczęściej badane podmioty zaniechały 
aktywności (w 2018 roku na 6 spośród 29 profili nie opublikowano 
żadnych materiałów zdjęciowych ani filmowych). Po trzecie, choć 
na Flickrze prócz zdjęć można publikować także filmy, to stanowiły one 
jedynie odsetek procenta (wśród badanych podmiotów w 2018 roku) 
wszystkich postów. Po czwarte, grupą podmiotów, które najczęściej 
korzystały z tej platformy, były ministerstwa ds. polityki zagranicz-
nej, najrzadziej zaś – głowy państw. Wreszcie po piąte, Polska była 
jedynym krajem na tle pozostałych państw Unii Europejskiej, który 
aktywnie i wielotorowo korzystał z Flickra.
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4.6. PROFILE W UJĘCIU PORÓWNAWCZYM

Badane podmioty w 2018 roku prowadziły działania w średnio 
3 różnych mediach społecznościowych każdy. W sumie więc można 
mówić o 271 miejscach aktywności w mediach społecznościowych, 
podpiętych do badanych witryn (licząc zdublowane profile jako jeden).

Najpopularniejszym spośród badanych mediów społecznościo-
wych był Twitter (używało go najwięcej podmiotów), na którym 
opublikowano też w sumie najwięcej postów. Najczęściej badane 
podmioty tweetowały po angielsku i francusku. Wielojęzyczne po-
dejście do tego medium społecznościowego najczęściej cechowało 
ministrów ds. polityki zagranicznej, pomimo że najaktywniejsi byli 
szefowie rządów. Natomiast jeśli chodzi o udostępniane tam treści, 
to ponad jedną trzecią stanowiły retweety bez komentarza, a jedną 
trzecią – zdjęcia. Drugą najpopularniejszą platformą w 2018 roku 
był Facebook. Użyto na nim największej liczby rożnych języków, 
przy czym podobnie jak na Twitterze najpopularniejszy był angielski 
i francuski. Najbardziej wielojęzyczną, a zarazem najaktywniejszą 
spośród badanych grup, byli na Facebooku ministrowie ds. polityki 
zagranicznej. W opracowanym zestawieniu Facebook okazał się 
trzecim z pięciu mediów społecznościowych pod względem liczby 
postów, z czego ponad połowę stanowiły zdjęcia.

Kolejnym pod względem popularności medium społecznościo-
wym był YouTube. Publikowano tam najczęściej filmy po angielsku 
i niemiecku, przy czym liczba podmiotów używających angielskiego 
była o połowę mniejsza niż w przypadku wcześniej opisywanego 
Twittera. Jeśli chodzi o używanie języków, to najczęściej wielojęzyczne 
materiały udostępniali ministrowie ds. polityki zagranicznej, choć 
najwięcej filmów wrzucili szefowie rządów. Ze względu na specyfikę 
YouTube’a (często dłuższy czas przygotowania materiałów audio-
wizualnych w porównaniu z innymi rodzajami), na tej platformie 
udostępniono najmniej postów spośród wszystkich badanych mediów 
społecznościowych.
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Jeśli zaś chodzi o Instagrama, to było to czwarte z pięciu porów-
nywanych mediów społecznościowych, zarówno jeśli chodzi o liczbę 
podmiotów z niego korzystających, jak i liczbę udostępnionych 
w 2018 roku postów (z czego 90% stanowiły zdjęcia). Warto jednak 
podkreślić, że najczęściej w sposób wielojęzyczny z tego medium 
społecznościowego korzystali szefowie rządów, zaś najaktywniej 

– głowy państw. Opisy materiałów wizualnych i audiowizualnych 
zazwyczaj pojawiały się tam po angielsku i niemiecku.

Ostatnim spośród badanych mediów społecznościowych był Flickr, 
na którym posiadało profile najmniej podmiotów. W sumie zatem 
użyto tam najmniejszej liczby różnych języków, spośród których i tak 
najpopularniejszy okazał się angielski. Ze względu na specyfikę Flickra 
(oraz założenia definicyjne) było to drugie medium społecznościo-
we pod względem liczby opublikowanych postów (przez wszystkie 
badane jednostki), z czego prawie 100% stanowiły zdjęcia. Grupą 
udostepniającą najwięcej zdjęć, mających najczęściej wielojęzyczne 
opisy, byli ministrowie ds. polityki zagranicznej.

Niezależnie od miejsca publikowania postów, najpopularniejszym 
językiem w 2018 roku okazał się angielski. Jeśli zaś chodzi o rodzaje 
udostępnianych postów, to w sumie najwięcej stanowiły zdjęcia 
(wyłączając YouTube’a – ze względu na specyfikę tego serwisu oraz 
retweety bez komentarza na Twitterze). Co więcej, w przypadku 
Facebooka i Flickra można zauważyć, że były to media społecz-
nościowe zdominowane przez ministrów ds. polityki zagranicznej. 
Natomiast Twitter i YouTube okazały się platformami, na których 
także ministrowie ds. polityki zagranicznej udostępniali treści w naj-
większej liczbie języków, lecz najbardziej aktywni byli szefowie 
rządów. Jedynie Instagram w 2018 roku nie był w pierwszej kolej-
ności kanałem komunikacji resortów ds. polityki zagranicznej. Tutaj 
w największej liczbie języków podpisy pod materiałami wizualnymi 
i audiowizualnymi dodawali szefowie rządów, choć najczęściej nowe 
posty pojawiały się na profilach głów państw. W związku z tym można 
mówić zarówno o podobieństwach w używaniu mediów społeczno-
ściowych, jak i różnicach w korzystaniu z poszczególnych z nich przez 
trzy omawiane grupy podmiotów. W tabeli 4.9 wymieniono także 
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konkretne podmioty i państwa wyróżniające się aktywnością bądź 
wielojęzycznością. W ostatnim (trzecim) etapie badań, zawartym 
w kolejnym rozdziale, spojrzano na nie z perspektywy społeczno-
ściowej dyplomacji publicznej.

Tabela 4.9. Zestawienie charakterystyki językowej i analizy ilościowej treści 
poszczególnych badanych mediów społecznościowych w 2018 roku

 

Facebook Twitter YouTube Instagram Flickr
Liczba badanych podmiotów 68 71 58 45 29

Liczba badanych profili 73 88 59 45 29
Liczba użytych języków 26 24 24 22 17

Dominujące języki (liczba 
podmiotów ich używajacych)

angielski (27), francuski 
(8), niderlandzki (6), 

niemiecki (6)

angielski (53), francuski 
(11), niemiecki (7), 

niderlandzki (6)

angielski (26), 
niemiecki (5)

angielski (18), 
niemiecki (5) angielski (11)

Podmioty używające 
największej liczby języków

Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych, 

Europejskich oraz 
Obrony Belgii (4), 

Monarchia Belgijska 
(3), premier Belgii 

Charles Michel (3) i 
profile dyplomacji 

Francji (3)

profile dyplomacji 
Francji (6), prezydent 

Litwy Dalia 
Grybauskaitė (4), 

premier Holandii Mark 
Rutte (3), rząd Finlandii 
(3), Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych Finlandii 

(3), prezydent 
Chorwacji Kolinda 

Grabar-Kitarović (3), 
Monarchia Belgijska 

(3), Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych, 

Europejskich oraz 
Obrony Belgii (3) 

profile dyplomacji 
Francji (4), 

Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych Łotwy 

(4), Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych, 

Europejskich oraz 
Obrony Belgii (3), 
prezydent Litwy (3) 

16 z 45 podmiotów 
używało dwóch 

języków, brak podmiotu 
istotnie się 

wyróżniającego

rząd Finlandii, 
Ministerstwo Spraw 

Zagranicznych Finlandii, 
profile dyplomacji 

Francji, Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych, 
Unii Europejskiej oraz 
Współpracy Hiszpanii, 

Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych Litwy,  
Ministerstwo Spraw 

Zagranicznych Polski, 
Ministerstwo Spraw 

Zagranicznych i 
Europejskich Słowacji, 

Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych Szwecji 

(po 2 języki)

Państwa używające 
największej liczby języków

Belgia (4), Estonia (3) i 
Francja (3)

Francja (6), Litwa (4), 
Belgia (3), Chorwacja 

(3), Finlandia (3), 
Holandia (3) 

Francja (4), Łotwa (4), 
Belgia (3), Litwa (3) Belgia (3)

Finlandia, Francja, 
Hiszpania, Litwa, 
Polska, Słowacja, 

Szwecja (po dwa języki)
Liczba postów 27330 103250 6871 8938 66849

Dominujacy rodzaj postów zdjęcie (53%) udostępnienie (35%), 
zdjęcie (33%) film (100%) zdjęcie (90%) zdjęcie (100%)

Najaktywniejsze podmioty

profile dyplomacji 
Francji (^940), premier 

Polski (745), Urząd 
Kanclerza Związkowego 
Austrii (726), prezydent 

Malty Marie-Louise 
Coleiro Preca (725)

rząd Finlandii (^~7847), 
Biuro Prasowe i 

Informacyjne Cypru 
(~4694), rząd Hiszpanii  

(~4371)

prezydent Polski (484), 
rząd Rumunii (465), 

prezydent Włoch (464), 
premier Polski (417)

rodzina królewska 
Wielkiej Brytanii (664), 
prezydent Polski (555), 
prezydent Irlandii (524), 
rodzina królewska Danii 

(470) 

Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych Litwy 

(17552), Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych, 

Europejskich oraz 
Obrony Belgii (10595) 

Najaktywniejsze kraje
Francja, Austria, Belgia, 

Wielka Brytania, 
Słowenia

Finlandia, Polska, 
Wielka Brytania, 
Hiszpania, Francja 

Polska, Włochy, 
Rumunia, Hiszpania

Wielka Brytania, 
Polska, Austria, 

Słowacja

Litwa, Polska, Belgia, 
Łotwa

Kraje wyróżniające się liczbą 
postów i profili (1-3)

Austria, Francja, Belgia, 
Wielka Brytania, 
Słowenia i Estonia

Polska, Finlandia, 
Wielka Brytania, 

Hiszpania, Francja, 
Słowenia

Włochy, Polska, 
Hiszpania, Rumunia

Wielka Brytania, 
Austria, Holandia Polska

Źródło: opracowanie własne

Zebrane i sklasyfikowane w tym rozdziale dane stały się podstawą 
do analizy potencjału efektywności społecznościowej dyplomacji 
publicznej oraz klastrowania państw i podmiotów o podobnym 
podejściu do tego zagadnienia, co zostało przedstawione w następ-
nym rozdziale.
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PODSUMOWANIE

Język angielski był językiem obcym najczęściej używanym we wszyst-
kich badanych mediach społecznościowych. W największej liczbie 
języków prowadzono w mediach społecznościowych profile ministrów 
ds. polityki zagranicznej. Władze państw, w których obowiązuje wię-
cej niż jeden język oficjalny, częściej prowadziły profile w mediach 
społecznościowych w kilku językach.

Najwięcej badanych podmiotów korzystało z Twittera, gdzie opu-
blikowano w sumie najwięcej postów. Spośród badanych rodzajów 
treści dominowały formy wizualne (głównie zdjęcia).

Najaktywniejszą grupą podmiotów na Facebooku i Flickrze byli 
ministrowie ds. polityki zagranicznej, na Twitterze i YouTubie – sze-
fowie rządów, a na Instagramie – głowy państw. Najczęściej z mediów 
społecznościowych korzystały podmioty z Wielkiej Brytanii, Polski, 
Francji, Austrii, Belgii i Hiszpanii, choć robiły to często w różny sposób.
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ROZDZIAŁ 5.  
POTENCJAŁ EFEKTYWNOŚCI 

SPOŁECZNOŚCIOWEJ 
DYPLOMACJI PUBLICZNEJ  

W PRAKTYCE

Prosta analiza ilościowa, bardzo analogiczna do tych stosowanych 
w różnych raportach dotyczących aktywności w mediach spo-
łecznościowych, dała odpowiedź na pytania o to, które podmioty, 

jak często, w jakich językach i w których mediach społecznościowych 
publikowały w 2018 roku. Stanowi ona jednak nie tylko charakte-
rystykę korzystania z social mediów przez badane podmioty, ale jest 
również punktem odniesienia w refleksji nad wykorzystywaniem 
mediów społecznościowych w dyplomacji publicznej. W tym celu 
dwutorowo porównano aktywność w mediach społecznościowych 
badanych podmiotów: przy pomocy miernika potencjału społeczno-
ściowej dyplomacji publicznej E-dip (i jego wariantów) zilustrowano 
różny potencjał efektywności społecznościowej dyplomacji publicznej, 
natomiast stosując algorytm k-średnich (k-means), zidentyfikowano 
podobieństwa w użyciu mediów społecznościowych. Zarówno E-dip, 
jak i klastrowanie mają wymiar uniwersalny. Użyto ich w stosunku 
do tych samych danych (z 2018 roku), a także zastosowano wagi 
bazujące na analizie wtórnej danych statystycznych.

W tym rozdziale wyniki także zaprezentowano w ujednolicony 
sposób. W pierwszej kolejności dokonano porównań w ramach 
poszczególnych mediów społecznościowych, następnie zaś – łącz-
nie. W każdym przypadku najpierw skupiono się na wszystkich 
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podmiotach, następnie szukano podobieństw bądź różnic w ramach 
poszczególnych ich rodzajów, a na końcu – państw reprezentowanych 
przez wybrane osoby/urzędy.

Dwa typy zastosowanych narzędzi zasadniczo się różnią, najważ-
niejsze ich cechy zebrano w tabeli 5.1.

Tabela 5.1. Różnice w prezentacji wyników w rozdziale 5

Porównanie potencjału efektywności 
społecznościowej dyplomacji 
publicznej

Podobieństwa w podejściu 
do korzystania z mediów 
społecznościowych

NAJWAŻNIEJSZE
CECHY

• na skali;
• nadanie wag danym (dla języków, 

mediów społecznościowych 
i rodzajów postów)

• grupowanie;
• użycie danych w formie 

wielowymiarowych wektorów

Źródło: opracowanie własne

Potencjał efektywności społecznościowej dyplomacji publicznej 
porównano przy pomocy miernika E-dip, którego zastosowanie 
pozwala na analizę aktywności poszczególnych badanych pod-
miotów, umiejscawiając je na skali. Zaletą takiego podejścia jest 
przede wszystkim możliwość łatwego porównania z jednoczesnym 
uwzględnieniem różnej popularności mediów społecznościowych, 
znajomości języków obcych przez mieszkańców Unii oraz oceny 
atrakcyjności form przekazu. Z kolei do jego wad należy pewnego 
rodzaju zubożenie danych poprzez nadanie im charakteru liczbowego. 
W związku z tym na tych samych danych zastosowano także metodę 
ich klastrowania przy pomocy algorytmu k-średnich, pozwalającego 
na pogrupowanie podmiotów prowadzących w podobny sposób 
działania o charakterze społecznościowej dyplomacji publicznej. 
Tego rodzaju podział pozwala jedynie na znalezienie ewentualnych 
korelacji, lecz nie na wnioskowanie oparte na jakimkolwiek warto-
ściowaniu danych z perspektywy dyplomacji publicznej, stąd te dwie 
perspektywy niejako się uzupełniają.

Wykorzystany algorytm k-średnich jest standardowym narzę-
dziem analizy danych. Jednakże w przypadku postów nie wzięto 
pod uwagę całkowitej ich liczby, lecz jej logarytm powiększony 
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o jeden. Było to podyktowane koniecznością przeskalowania liczby 
postów, by móc zestawić je z danymi dotyczącymi używanych języków, 
wartościowaniem różnic pomiędzy danymi, a także własnościami 
matematycznymi.

5.1. BUDOWA I ZASTOSOWANIE MIERNIK A E-DIP

Społecznościowa dyplomacja publiczna dzieje się w przestrzeni 
mediów społecznościowych. Aby dotrzeć do jak największego grona 
odbiorców, konieczne jest korzystanie z tych social mediów, które cieszą 
się dużą popularnością wśród internautów. O tym, że treści zamiesz-
czane w mediach społecznościowych są skierowane w szczególności 
do internautów zagranicznych (a więc spełniają założenie dyplomacji 
publicznej skierowanej do odbiorców spoza kraju), świadczy użycie 
języków obcych. Jednakże samo korzystanie z popularnego medium 
społecznościowego w zrozumiałym dla odbiorców języku często nie 
wystarcza, konieczna jest jeszcze atrakcyjna forma przekazu. Stanowi 
ona trzeci podstawowy element, mogący wskazywać na to, że dany 
profil cechuje duży potencjał efektywności z perspektywy społecz-
nościowej dyplomacji publicznej.

Na to, że formy wizualne (ilustracje, zdjęcia itp.) są dla odbiorców 
atrakcyjniejsze niż tekst, zwraca uwagę wielu badaczy. Zestawienie 
najważniejszych prac poruszających to zagadnienie przedstawili 
m.in. W. Howard Levie i Richard Lentz1. W szczególności skupili się 
oni na różnicach w przyswajaniu informacji z samego tekstu versus 
ilustrowanego. Na podstawie przeprowadzonych badań sformułowali 
kilka wniosków i zależności odnośnie do wykorzystania ilustracji 
w nauce (dydaktyce), m.in., że ilustracje pomagają uczniom zrozumieć 
czytany tekst i zapamiętanie jego treści, mogą być czasem używane 
w roli skutecznych substytutów słów lub „dostarczać informacji po-
zajęzykowych”, zwiększać „przyjemność ucznia i mogą być używane 

1 W. H. Levie, R. Lentz, Effects of Text Illustrations: a Review of Research, “ECTJ” 
19802, vol. 30, no. 4, p. 195–232.



242 Rozdział 5. Potencjał efektywności społecznościowej dyplomacji publicznej

do wywoływania reakcji afektywnych”, przy czym okazują się „nieco 
bardziej pomocne dla słabych czytelników niż dla dobrych”2. Choć 
cytowana praca pochodzi z 1982 roku i traktuje o edukacji, to przywo-
łane wnioski są na tyle uniwersalne, że mogą być także pomocne przy 
tworzeniu treści w ramach społecznościowej dyplomacji publicznej. 
Ilustrowanie postów tekstowych formami wizualnymi może przyczynić 
się do tego, że odbiorcy lepiej zrozumieją i zapamiętają poruszane 
kwestie. Zdjęcia mogą pełnić funkcje „substytutów słów” i dostarczać 
także informacji w sposób niewerbalny. Użytkownicy mają większą 
przyjemność z przeglądania profilu ilustrowanego materiałami wi-
zualnymi oraz wzrasta ich chęć do wyrażenia emocji (np. poprzez 
użycie emotikonów). Co więcej, użycie form wizualnych może być 
ułatwieniem dla odbiorców zagranicznych (często nieznających lub 
słabo znających dany język).

Naukowcy zajmujący się neurologią odkryli, że ludzki mózg jest 
w stanie przetwarzać całe obrazy, jeśli oko miało z nimi kontakt przez 
min. 13 milisekund. Co więcej, taki czas wystarcza, by część mózgu 
(po zakończeniu oglądania) nadal przetwarzała dany obraz3. Inny 
zespół dokonał odkrycia, że ucząc się nowych słów, mózg dodaje 
je do „wizualnego słownika”4. Badania te wskazują na brak równo-
rzędności poszczególnych form przekazu, a więc i zawartości mediów 
społecznościowych. Tweety ze zdjęciami według badań Buffera mają 
18% więcej kliknięć, 56% więcej dodań do ulubionych i 150% więcej 
retweetów w porównaniu z tymi, które stanowią sam tekst5. Na blogach 
najbardziej uwagę przykuwają animowane infografiki (w porównaniu 

2 Tamże, p. 226.
3 A. Trafton, In the blink of an eye. MIT neuroscientists find the brain can identify 

images seen for as little as 13 milliseconds, [w:] MIT news, 16.01.2014, https://
news.mit.edu/2014/in-the-blink-of-an-eye-0116 (dostęp: 20.08.2020).

4 L.S. Glezer i in., Adding Words to the Brain’s Visual Dictionary: Novel Word Le-
arning Selectively Sharpens Orthographic Representations in the VWFA, “Journal 
of Neuroscience”, 25 March 2015, vol. 35 (12), p. 4965–497.

5 B.B. Cooper, How Twitter’s Expanded Images Increase Clicks, Retweets and 
Favorites [New Data], [w:] Buffer, 13.11.2013, https://buffer.com/resources/
the-power-of-twitters-new-expanded-images-and-how-to-make-the-most-of-
it/ (dostęp: 20.08.2020).

https://news.mit.edu/2014/in-the-blink-of-an-eye-0116
https://news.mit.edu/2014/in-the-blink-of-an-eye-0116
https://buffer.com/resources/the-power-of-twitters-new-expanded-images-and-how-to-make-the-most-of-it/
https://buffer.com/resources/the-power-of-twitters-new-expanded-images-and-how-to-make-the-most-of-it/
https://buffer.com/resources/the-power-of-twitters-new-expanded-images-and-how-to-make-the-most-of-it/
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z innymi formami wizualnymi)6. Prowadzone są również badania 
klasyfikujące atrakcyjność zdjęć (pod kątem ich zawartości, kolorów 
itd.) przez użytkowników sieci7. Z kolei w ramach badań HubSpot 
2017 zapytano konsumentów z Niemiec, Stanów Zjednoczonych, 
Meksyku i Kolumbii o to, jakiego rodzaju treści chcieliby otrzymywać 
odnośnie do marki lub firmy, które wspierają. Ponad połowa (54%) 
stwierdziła, że formy wideo, 46% – e-maile i newslettery, 41% – zdjęcia 
w serwisach społecznościowych, 34% – materiały filmowe w social 
mediach, 18% – artykuły na blogach, a 17% – materiały tekstowe 
w formacie pdf8.

W ramach wspomnianych wyżej badań (HubSpot 2017) zapy-
tano także respondentów z wymienionych wyżej czterech krajów 
o to, z którymi rodzajami treści zamieszczanymi w internecie za-
poznają się gruntownie, a które jedynie przeglądają (zob. wykres 
5.1). Deklaracja respondentów o tym, że z daną formą zapoznają 
się gruntownie, świadczy o jej większej atrakcyjności. Nawiązano 
do tego w mierniku E-dip. Do rodzajów postów wyszczególnionych 
w prowadzonych badaniach dobrano następujące wagi: dla materiałów 
filmowych przyjęto 0,62, dźwiękowych – 0,22, zdjęć – 0,48, dla form 
tekstowych – 0,27 (posty tego typu bliższe są artykułom z blogów 
niż raportom, ebookom czy artykułom informacyjnym), dla linków 

– 0,57 (w ten sposób zakwalifikowane formy stanowią często artykuły 
multimedialne), a dla udostepnień – 0,28 (nawiązując do sposobu 
konsumowania infografik).

6 7 Types of Images to Use For Your Blog Posts [w:] Quicksprout, 13.08.2014, 
https://www.quicksprout.com/types-of-images-you-should-use-within-your-
blog-posts/# (dostęp: 20.08.2020).

7 Zob. np. J. San Pedro, S. Siersdorfer, Ranking and classifying attractiveness of pho-
tos in folksonomies, Proceedings of the 18th International Conference on World 
Wide Web, WWW 2009, Madrid, Spain, April 20–24, 2009, p. 771–780.

8 A. Mimi, Content Trends: Preferences Emerge Along Generational Fault Lines 
[w:] HubSpot, 6.11.2017, https://blog.hubspot.com/marketing/content-trends-
-preferences (dostęp: 20.08.2020).

https://www.quicksprout.com/types-of-images-you-should-use-within-your-blog-posts/
https://www.quicksprout.com/types-of-images-you-should-use-within-your-blog-posts/
https://blog.hubspot.com/marketing/content-trends-preferences
https://blog.hubspot.com/marketing/content-trends-preferences
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Wykres 5.1. Natężenie uwagi internautów odnośnie do różnych 
rodzajów treści pojawiających się w internecie 

Źródło: HubSpot Content Trends Survey, Q3, n=3100, 2017

Efektywność rozumie się jako stosunek efektów do nakładów. 
W zarządzaniu może być także definiowana jako „skuteczność” bądź 

„sprawczość”9. W przypadku mediów społecznościowych i wyko-
rzystania ich w kategoriach soft power, bardzo trudno o mierzenie 
efektywności działań. Nie jest więc możliwe wyznaczenie tak kon-
kretnych jej wskaźników, np. jak w przypadku marketingu (wzrost 
wielkości sprzedaży itp.). W związku z tym w badaniach skupiono się 
na potencjale efektywności społecznościowej dyplomacji publicznej, 
rozumianym jako dążenie do maksymalnego wykorzystania możliwości 
środowiska mediów społecznościowych, by za jego pośrednictwem 
publikować określone treści o charakterze dyplomacji publicznej. 
Innymi słowy, potencjał efektywności stanowi o formie, w której 
treści mają możliwość być efektywnym narzędziem dyplomacji 
publicznej. W przypadku społecznościowej dyplomacji publicznej 

9 Hasło: „Efektywność” [w:] Encyklopedia zarządzania, red. P. Jedliński, K. Krusz-
czak, https://mfiles.pl/pl/index.php/Efektywno%C5%9B%C4%87 (dostęp: 
19.08.2020).

https://mfiles.pl/pl/index.php/Efektywno%C5%9B%C4%87
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o potencjale efektywności świadczy użycie popularnych mediów 
społecznościowych, zrozumiałych języków dla większości odbiorców 
zagranicznych oraz atrakcyjnych rodzajów postów. By konkretny 
przekaz mógł być efektywnym narzędziem dyplomacji publicznej, 
powinien być opublikowany w medium społecznościowym, z którego 
chętnie korzystają internauci, w zrozumiałym dla nich języku oraz 
atrakcyjnej z ich perspektywy formie.

By zatem w sposób mierzalny sprawdzić potencjał efektywności 
społecznościowej dyplomacji publicznej wybranych podmiotów z kra-
jów Unii (w szczególności w stosunku do mieszkańców pozostałych 
krajów Wspólnoty), poszczególnym mediom społecznościowym, 
językom oraz treściom nadano wagi, bazując na badaniach opisa-
nych w poprzednich rozdziałach. Przywołano je raz jeszcze w tabeli 
5.2. Należy jednak podkreślić, że istotą miernika jest odniesienie 
go do konkretnej rzeczywistości (czasu). Zaprezentowane wagi 
są ważne dla roku 2018 (gdyż materiał z tego roku analizowano). 
Wraz ze zmianą popularności mediów społecznościowych, języków, 
obszaru badań itp., wagi te bezwzględnie należy dostosować do ana-
lizowanego materiału. Użyty miernik ma charakter adaptacyjny.

Tabela 5.2. Wagi wykorzystane w mierniku E-dip oraz wskaźnikach składowych 
odnośnie do poszczególnych mediów społecznościowych w 2018 roku

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE JĘZYKI TREŚCI

Wagi Facebook: 0,72
Twitter: 0,05
YouTube: 0,05
Instagram: 0,03
Flickr: 0,01

j. angielski: 0,38
j. francuski: 0,12
j. niemiecki: 0,11
j. hiszpański: 0,07
j. włoski: 0,03
pozostałe języki: 0,01

tekst: 0,27
zdjęcie: 0,48
film: 0,62
dźwięk: 0,22
link: 0,57
udostępnienie: 0,28

Źródło StatCounter, Global Stats, 
2018

Eurobarometr 386, 
TNS Opinion, 2012

Content Trends Survey, 
HubSpot, 2017

Źródło: opracowanie własne

W 2018 roku największy potencjał efektywności miały treści 
opublikowane w formie filmów w języku angielskim na Facebooku. 
Przywołane wagi zostały wykorzystane w mierniku E-dip oraz jego 
wariantach (zob. tabela 5.3).
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Tabela 5.3. Budowa, oznaczenia i wagi wariantów miernika E-dip

WSKAŹNIK WZÓR 

W ramach poszczególnych mediów społecznościowych 

E-dipFB / 
E-dipTW / 
E-dipYT / 
E-dipINS / 
E-dipFKR 

dla 
podmiotów 

= (0,38 ∗ 𝐸𝐸 + 0,12 ∗ 𝐹𝐹 + 0,11 ∗ 𝐺𝐺 + 0,07 ∗ 𝑆𝑆 + 0,03 ∗ 𝐼𝐼𝐼𝐼 + 0,01 ∗
𝑂𝑂𝑂𝑂 ) ∗ (0,27 ∗ 𝑇𝑇 + 0,48 ∗ 𝑃𝑃ℎ + 0,62 ∗ 𝑀𝑀 + 0,22 ∗ 𝑆𝑆𝑆𝑆 + 0,57 ∗ 𝐿𝐿 +
0,28 ∗ 𝑆𝑆𝑆𝑆) ∗ 𝑆𝑆𝑆𝑆  

Oznaczenia i wartości: 

język angielski (English) – E {0;1} 
język francuski (French) – F {0;1} 
język niemiecki (German) – G {0;1} 
język hiszpański (Spanish) – S {0;1} 
język włoski (Italian) – It {0;1} 
pozostałe języki (other languages) – Ol {0;1;2…} 

post tekstowy (tekst) – T {0;1;2…} 
zdjęcie (photo) – Ph {0;1;2…} 
film (movie) – M {0;1;2…} 
dźwięk (sound) – Sd {0;1;2…} 
link (link) – L {0;1;2…} 
udostępnienie (shared content) – Sc {0;1;2…} 

medium społecznościowe (social medium) – Sm {0,72; 0,05; 0,03; 0,01}* 
* dla Facebooka: 0,72; dla Twittera/YouTube’a: 0,05; dla Instagrama: 0,03; dla Flickra: 0,01 

Facebook – FB 
Twitter – TW 
YouTube – YT 
Instagram – INS 
Flickr – FKR 

E-dipFB / 
E-dipTW / 
E-dipYT / 
E-dipINS / 
E-dipFKR  

dla państw 

= √(𝐸𝐸𝑆𝑆𝑑𝑑𝑑𝑑𝑇𝑇𝑇𝑇(𝐻𝐻) + 1) ∗ (𝐸𝐸𝑆𝑆𝑑𝑑𝑑𝑑𝑇𝑇𝑇𝑇(𝐺𝐺) + 1) ∗ (𝐸𝐸𝑆𝑆𝑑𝑑𝑑𝑑𝑇𝑇𝑇𝑇(𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀) + 1)3
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Oznaczenia: 

głowa państwa (head of the state) – H 
szef rządu (head of the government) – G 
minister ds. polityki zagranicznej (minister of foreign affairs) – MFA 

𝐸𝐸𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝐹𝐹𝐹𝐹/𝑇𝑇𝑇𝑇/𝑌𝑌𝑇𝑇/𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼/𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹(𝐻𝐻) – wartość wskaźnika dla profilu głowy państwa na Facebooku, 
Twitterze, YouTubie, Instagramie lub Flickrze z danego kraju 

𝐸𝐸𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝐹𝐹𝐹𝐹/𝑇𝑇𝑇𝑇/𝑌𝑌𝑇𝑇/𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼/𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹(𝐺𝐺) − wartość wskaźnika dla profilu szefa rządu na Facebooku, 
Twitterze, YouTubie, Instagramie lub Flickrze z danego kraju 

𝐸𝐸𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝐹𝐹𝐹𝐹/𝑇𝑇𝑇𝑇/𝑌𝑌𝑇𝑇/𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼/𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹(𝑀𝑀𝐹𝐹𝑀𝑀) −wartość wskaźnika dla profilu ministra ds. polityki 
zagranicznej na Facebooku, Twitterze, YouTubie, Instagramie lub Flickrze z danego kraju 

dla wszystkich mediów społecznościowych 

E-dipEUO 

dla 
podmiotów 

= 
Edip𝐹𝐹𝐹𝐹+Edip𝑇𝑇𝑇𝑇+Edip𝑌𝑌𝑇𝑇+Edip𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼+Edip𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹

5  

E-dipEUS 

dla państw 
= √(Edip𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸(𝐻𝐻) + 1) ∗ (Edip𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸(𝐺𝐺) + 1) ∗ (Edip𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 (𝑀𝑀𝐹𝐹𝑀𝑀) + 1)3  

Oznaczenia: 

Podmioty (władze) z poszczególnych państw Unii Europejskiej (European Union Countries 
Officials) – EUO  

Państwa członkowskie Unii Europejskiej (European Union States) – EUS  

 

E-dipFB / E-dipTW / E-dipYT / E-dipINS / E-dipFKR (dla podmiotów) – wskaźniki cząstkowe 
dotyczące aktywności na konkretnym profilu w poszczególnych mediach społecznościowych 
(bazujące na używanych tam językach i rodzajach postów, a także uwzględniając popularność 
danego medium) 

E-dipFB / E-dipTW / E-dipYT / E-dipINS / E-dipFKR (dla państw) – wskaźnik dotyczący aktywności 
danego państwa (reprezentowanego przez maksymalnie trzy podmioty) w danym medium 
społecznościowym 

E-dipEUO – wskaźnik dotyczący całościowej aktywności konkretnego podmiotu we wszystkich 
badanych mediach społecznościowych 

E-dipEUS – miernik potencjału społecznościowej dyplomacji publicznej konkretnego państwa 
Unii Europejskiej, w odniesieniu do pozostałych mieszkańców Wspólnoty, reprezentowanego 

E-dipFB / E-dipTW / E-dipYT / E-dipINS / E-dipFKR (dla podmiotów) – wskaźniki cząstkowe 
dotyczące aktywności na konkretnym profilu w poszczególnych mediach społecznościowych 
(bazujące na używanych tam językach i rodzajach postów, a także uwzględniające 
popularność danego medium)
E-dipFB / E-dipTW / E-dipYT / E-dipINS / E-dipFKR (dla państw) – wskaźnik dotyczący 
aktywności danego państwa (reprezentowanego przez maksymalnie trzy podmioty) 
w danym medium społecznościowym
E-dipEUO – wskaźnik dotyczący całościowej aktywności konkretnego podmiotu 
we wszystkich badanych mediach społecznościowych
E-dipEUS – miernik potencjału społecznościowej dyplomacji publicznej konkretnego państwa 
Unii Europejskiej, w odniesieniu do pozostałych mieszkańców Wspólnoty, reprezentowanego 
w badaniach przez max. trzy różne podmioty odpowiedzialne za dyplomację, biorąc 
pod uwagę ich aktywność w maksymalnie pięciu najpopularniejszych mediach 
społecznościowych

Źródło: opracowanie własne

Bazujac na zebranych danych, w pierwszej kolejności obliczono 
wskaźniki cząstkowe aktywności podmiotów w poszczególnych social 
mediach (E-dipFB / E-dipTW / E-dipYT E-dipINS / E-dipFKR). Dzięki 
temu porównano ze sobą wszystkie osoby/urzędy używające danego 
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medium społecznościowego, a także grupy podmiotów (osobno 
głowy państw, szefów rządów i ministrów ds. polityki zagranicznej). 
Następnie przy użyciu średniej geometrycznej (wartości wymienio-
nych wskaźników, powiększonych o 1) obliczono wskaźnik potencjału 
wykorzystania danego medium przez poszczególne kraje. Później 
wyliczono wskaźniki całościowej aktywności poszczególnych pod-
miotów (E-dipEUO) w pięciu badanych mediach społecznościowych, 
wykorzystując średnią arytmetyczną. Porównano je także w ramach 
trzech grup. Na końcu zaś obliczono E-dipEUS dla poszczególnych 
państw członkowskich Unii, bazując na wskaźnikach (E-dipEUO) 
dla głowy państwa, szefa rządu i ministra ds. polityki zagranicznej 
reprezentujących poszczególne kraje. 

W zestawieniach nie uwzględniono podmiotów, które nie posiadały 
profili w mediach społecznościowych lub nie korzystały z nich w 2018 roku.

5.2. POTENCJAŁ EFEKTYWNOŚCI 
A PODOBIEŃSTWA UŻYCIA TWITTER A

Pierwsze dwa omawiane media społecznościowe – Twitter oraz 
Facebook – cechowała bardzo duża różnorodność, zarówno treści, 
jak i używanych języków. Co więcej, korzystała z nich większość ba-
danych podmiotów. Charakterystyka podobieństw, jak i potencjału 
efektywności ich użycia w kontekście dyplomacji publicznej w ich 
przypadku jest więc nieco obszerniejsza od pozostałych.

Biorąc pod uwagę podobieństwa w użyciu języków oraz rodzaje 
treści, wszystkie podmioty aktywne na Twitterze podzielono na 4 grupy, 
o różnej wielkości (zob. tabela 5.4). W niewielkim stopniu różnią się 
one zarówno liczbą, jak i konkretnymi, użytymi językami, natomiast 
wyraźniej pod względem liczby i rodzajów postów. W pierwszej grupie 
były one małe, w drugiej i czwartej – średnie, a w trzeciej – duże. Różnice 
także występują odnośnie do dominującego rodzaju postów: w pierwszej 
grupie były to zdjęcia, drugiej – zdjęcia i tweety zawierające jedynie tekst, 
trzeciej – retweety (udostępnienia) i zdjęcia, a w czwartej – retweety.



2495.2. Potencjał efektywności a podobieństwa użycia Twittera

Tabela 5.4. Podobieństwa w użyciu Twittera w celu społecznościowej 
dyplomacji publicznej w 2018 roku przez wszystkie badane podmioty 

(na podst. analizy przy pomocy algorytmu k-średnich)

NUMER 
GRUPY

LICZBA 
PODMIOTÓW

PODMIOTY (SKRÓTY) CECHY WSPÓLNE

1 10 HR 1, CZ 1, NL 1, LT 1, 
LT 2, LU 1, RO 1, RO 3, 
SK 2, SE 2

• profile prowadzone w 1–4 językach, 
najczęściej w dwóch;

• wśród nich zazwyczaj angielski i inny, 
oficjalny w danym kraju;

• małe liczby postów (najniższa aktywność);
• dominującą formą treści były zdjęcia

2 11 BE 1, BG 1, HR 2, DK 2, 
EE 1, FI 1, GR 2, ES 1, NL 2, 
PT 3, IT 1

• profile prowadzone w 1–3 językach, 
najczęściej w jednym;

• różnorodność językowa;
• średnie liczby postów;
• najwięcej zdjęć, ale równie dużo 

(w niektórych przypadkach nawet więcej) 
tweetów tekstowych

3 29 AT 1, AT 3, BE 2, BE 3, 
CY 2, DK 3, FI 2, FI 3, FR 2, 
FR 3, GR 3, ES 2, ES 3, IE 1, 
IE 3, LT 3, LV 2, LV 3, DE 2, 
DE 3, PL 1, PL 2, PL 3, SI 1, 
SI 2, GB 1, GB 2, GB 3, IT 3

• profile prowadzone zazwyczaj 
1–2 językach, choć w tej grupie znalazły się 
także podmioty udostępniające bardziej 
wielojęzyczne treści;

• równie często używany angielski, jak 
i języki oficjalne w pojedynczych krajach 
Unii;

• największe liczby postów (najaktywniejsze 
podmioty);

• w ramach rodzajów treści najwięcej 
reweetów i zdjęć (porównywalnie)

4 20 BG 2, BG 3, HR 3, CY 3, 
CZ 2, CZ 3, EE 2, EE 3, 
FR 1, NL 3, LU 2, LU 3, 
LV 1, MT 1, MT 3, PT 2, 
SK 3, SI 3, SE 3, IT 2

• profile prowadzone w 1–2 językach (prawie 
zawsze w dwóch);

• wśród nich zazwyczaj angielski i jeden 
język oficjalny kraju;

• średnie liczby postów (średnia aktywność);
• dominującą formą stanowią retweety

Źródło: opracowanie własne

Wśród wszystkich badanych podmiotów potencjałem efektywności 
korzystania z Twittera w 2018 roku wyróżniały się: rząd Finlandii 
(valtioneuvosto, statsradet, FinGovernment), profile dyplomacji Francji 
(francediplo, francediplo_EN, francediplo_ES, francediplo_de, france-
diplo_AR, francediplo_ru) oraz Biura Prasowego i Informacyjnego 
Cypru (PIOcy, CyprusPIO). Wynika to z liczby używanych języków 
oraz zamieszczania bardzo dużych liczb postów, w tym w szczegól-
ności zdjęć i linków. W pierwszej dziesiątce podmiotów, których 
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profile także cechował duży potencjał efektywności znalazły się także: 
premier (premierRP, premierRP_en) i prezydent Polski (prezydentpl), 
rodzina królewska (royalfamily) oraz Biuro Spraw Zagranicznych 
i Wspólnotowych Wielkiej Brytanii (foreignoffice), Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych, Unii Europejskiej i Współpracy Hiszpanii (MAECgob, 
spainmfa), Ministerstwo Spraw Zagranicznych Finlandii (ulkomini-
sterio) oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Europejskich oraz 
Obrony Belgii (BelgiumMFA). Na ich wysoki wynik miało wpływ 
zamieszczanie treści po angielsku oraz jednym lub dwóch dodat-
kowych językach, a także publikowanie bardzo dużych lub dużych 
liczb postów, w tym głównie zdjęć, linków i retweetów. Pierwszą 
dziesiątkę podmiotów, których używanie Twittera w 2018 roku 
cechował najwyższy poziom potencjału efektywności, stanowili 
szefowie rządów i ministrowie ds. polityki zagranicznej. Co więcej, 
wszystkie one znalazły się w grupie trzeciej w tabeli 5.4.

Porównując korzystanie z Twittera przez głowy państw w 2018 roku, 
podzielono je na cztery grupy (zob. tabela 5.5). Wielojęzycznością 
wyróżniała się druga grupa, choć prezydenci lub monarchowie z tych 
krajów publikowali relatywnie mało w porównaniu z pozostałymi. 
Z kolei największe liczby postów charakteryzowały podmioty z grupy 
trzeciej. Dominującą formą postów były zdjęcia, natomiast w trzeciej 
grupie także posty tekstowe i udostępnienia, a w czwartej – linki.

W przypadku szefów rządów także wyróżniono 4 grupy (zob. 
tabela 5.6). W pierwszej cechą charakterystyczną było to, że wśród 
używanych języków był zawsze angielski. Z perspektywy liczby po-
stów najmniej publikowały podmioty z pierwszej grupy, a najwięcej 

– z czwartej. Jeśli zaś chodzi o dominujące rodzaje postów, to zauważyć 
można różnice pomiędzy grupami: w pierwszej były to głównie zdję-
cia i retweety (udostępnienia), w drugiej – zdjęcia i tweety tekstowe, 
w trzeciej – linki, retweety bądź zdjęcia, a w czwartej – retweety.
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Wykres 5.2. Potencjał efektywności społecznościowej dyplomacji publicznej 
na Twitterze w 2018 roku prowadzonej przez wszystkie badane podmioty

Źródło: opracowanie własne na podstawie miernika E-dipTW

Tabela 5.5. Podobieństwa w użyciu na Twitterze profili głów państw Unii 
Europejskiej w 2018 roku z perspektywy społecznościowej dyplomacji 

publicznej (na podst. analizy przy pomocy algorytmu k-średnich)

NUMER 
GRUPY

LICZBA 
PODMIOTÓW

PODMIOTY Z PAŃSTW CECHY WSPÓLNE

1 3 Belgia, Hiszpania, 
Włochy

• profile prowadzone w 1–3 językach;
• średnie liczby postów;
• spośród których najwięcej zdjęć

2 5 Chorwacja, Czechy, 
Dania, Litwa, 
Luksemburg, Rumunia

• profile prowadzone w 2–4 językach;
• zawsze min. po angielsku i w jednym 

innym spośród języków oficjalnych;
• małe liczby postów;
• wśród nich dominującą formą były zdjęcia

3 6 Austria, Finlandia, 
Irlandia, Polska, 
Słowenia, Wielka 
Brytania

• profile prowadzone w 1–2 językach;
• zawsze po angielsku i w jednym innym;
• ogromne liczby postów (najaktywniejsze 

profile);
• szczególnie dużo zdjęć, postów 

tekstowych i udostępnień

4 6 Bułgaria, Estonia, 
Francja, Holandia, 
Łotwa, Malta

• profile prowadzone w 1–2 językach;
• w tym po angielsku i/lub języku oficjalnym 

w danym kraju;
• średnie liczby postów;
• równie często publikowano zdjęcia i linki

Źródło: opracowanie własne
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Tabela 5.6. Podobieństwa w użyciu na Twitterze profili szefów rządów państw 
Unii Europejskiej w 2018 roku z perspektywy społecznościowej dyplomacji 

publicznej (na podst. analizy przy pomocy algorytmu k-średnich)

NUMER 
GRUPY

LICZBA 
PODMIOTÓW

PODMIOTY Z PAŃSTW CECHY WSPÓLNE

1 5 Bułgaria, Litwa, 
Luksemburg, Słowacja, 
Szwecja

• profile prowadzone w 1–2 językach, 
zazwyczaj w jednym;

• przy czym zawsze używany angielski;
• małe liczby postów (niska aktywność);
• posty w formie zdjęć lub retweetów

2 7 Belgia, Chorwacja, 
Dania, Grecja, 
Holandia, Niemcy, 
Wielka Brytania

• profile prowadzone w 1–3 językach, 
zazwyczaj w jednym;

• różnorodność językowa;
• średnie lub duże liczby postów;
• duża różnorodność treści z dominacją zdjęć 

i tweetów tekstowych

3 5 Cypr, Finlandia, 
Hiszpania, Polska, 
Słowenia

• profile prowadzone w 1–3 językach;
• duża różnorodność językowa;
• bardzo duże liczby postów;
• najczęściej publikowano treści w formie 

linków, retweetów lub zdjęć

4 6 Czechy, Estonia, 
Francja, Łotwa, 
Portugalia, Włochy

• profile prowadzone w 1–2 językach;
• różnorodność językowa z przewaga języków 

oficjalnych w jednym kraju;
• średnie liczby postów;
• spośród nich najwięcej retweetów

Źródło: opracowanie własne

Także ministrów ds. polityki zagranicznej podzielono na cztery 
grupy, przy czym w dwóch znalazły się tylko po dwa podmioty. 
Najaktywniejsi (z perspektywy liczby postów) byli szefowie resor-
tów z pierwszej grupy, a najmniej – z trzeciej. Z kolei jeśli chodzi 
o rodzaje dominujących treści, to w pierwszej i trzeciej dominowały 
zdjęcia i retweety, a w drugiej i czwartej – retweety (zob. tabela 5.7).

Tabela 5.7. Podobieństwa w użyciu na Twitterze profili ministrów ds. polityki 
zagranicznej państw Unii Europejskiej w 2018 roku z perspektywy społecznościowej 

dyplomacji publicznej (na podst. analizy przy pomocy algorytmu k-średnich)

NUMER 
GRUPY

LICZBA 
PODMIOTÓW

PODMIOTY Z PAŃSTW CECHY WSPÓLNE

1 2 Francja, Polska • profile zdublowane, wielojęzyczne;
• duże liczby postów;
• najwięcej zdjęć bądź retweetów
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NUMER 
GRUPY

LICZBA 
PODMIOTÓW

PODMIOTY Z PAŃSTW CECHY WSPÓLNE

2 2 Dania, 
Wielka Brytania

• profile prowadzone min. po angielsku;
• średnie liczby postów (średnia aktywność);
• pośród nich znacząca dominacja retweetów

3 16 Austria, Bułgaria, 
Chorwacja, Cypr, 
Czechy, Estonia, 
Grecja, Holandia, 
Irlandia, Luksemburg, 
Malta, Portugalia, 
Rumunia, Słowacja, 
Słowenia, Szwecja

• profile prowadzone w 1–2 językach;
• zazwyczaj po angielsku i w innym, 

oficjalnym w danym kraju;
• średnie lub małe liczby postów;
• dominującą formą są zdjęcia i retweety

4 7 Belgia, Finlandia, 
Hiszpania, Litwa, 
Łotwa, Niemcy, 
Włochy

• profile prowadzone w 1–3 językach, 
najczęściej w dwóch;

• w tym zawsze po angielsku;
• średnie liczby postów;
• wśród nich dominującą formą stanowiły 

retweety

Źródło: opracowanie własne

Potencjał efektywności społecznościowej dyplomacji publicznej 
poszczególnych podmiotów, z uwzględnieniem ich kategorii, ujęto 
w tabeli 5.8. Wyniki uzyskane przy pomocy wskaźnika E-dipTW warto 
zestawić z podziałem na grupy opracowanym przy pomocy algorytmu 
k-średnich. Jeśli chodzi o głowy państw, to pierwsza piątka, cechująca 
się najwyższym potencjałem efektywności (z wyłączeniem Belgii), 
pokrywa się z grupą trzecią (por. tabela 5.5). W przypadku szefów 
rządów tylko pierwsza trójka zestawienia – reprezentanci Finlandii, 
Cypru i Polski – znaleźli się w tej samej (trzeciej) grupie (por. tabela 
5.6). Natomiast w przypadku ministrów ds. polityki zagranicznej – 
przedstawiciele Polski i Francji stanowili grupę pierwszą, a Hiszpanii, 
Finlandii i Belgii – część licznej trzeciej grupy (por. tabela 5.7). Wynika 
z tego, że podobieństwa w korzystaniu z mediów społecznościowych 
nie zawsze pokrywały się z potencjałem efektywności tych działań.
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Tabela 5.8. Potencjał efektywności społecznościowej dyplomacji publicznej 
na Twitterze w 2018 roku prowadzonej przez grupy badanych podmiotów

Źródło: opracowanie własne na podstawie miernika E-dipTW

Głównym czynnikiem różnicującym kraje z perspektywy ko-
rzystania z Twittera była liczba podmiotów reprezentujących po-
szczególne z nich (np. brak profili głów państw lub szefów rządów). 
Poszczególne kraje różniły się także częstotliwością aktywności – 
od niskiej do bardzo dużej i w niewielkim stopniu rodzajami postów 
(najczęściej publikowano zdjęcia, choć w niektórych przypadkach 
także znacząco dużo retweetów (udostępnień) lub linków). W ra-
mach utworzonych grup (zob. tabela 5.9) trudno było jednoznacznie 
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wnioskować odnośnie popularności konkretnych języków. Powyższe 
porównanie cechuje więc większy stopień uogólnienia niż podział 
podmiotów (por. tabela 5.4).

Porównując państwa z perspektywy potencjału efektywności 
społecznościowej dyplomacji publicznej, mierzonej przy pomocy 
wskaźnika E-dipTW (dla krajów), wyróżniały się przede wszystkim 
Finlandia (25,3), Wielka Brytania (19,2), Francja (13,9) i Polska (11,7). 
Na ich wynik miało wpływ prowadzenie zdublowanych profili przez 
pomioty je reprezentujące, używanie popularnych języków (w tym 
angielskiego), duża aktywność oraz korzystanie z atrakcyjnych form 
przekazu. Wyniki te zwizualizowano na rysunku 5.1.

Tabela 5.9. Podział państw Unii pod względem wykorzystywania przez reprezentujące 
je podmioty Twittera w 2018 roku z perspektywy społecznościowej dyplomacji 

publicznej (wygenerowany z wykorzystaniem algorytmu k-średnich)

GRUPY 1 2 3 4

PAŃSTWA
Cypr, Czechy, 
Dania, Grecja, 
Niemcy, 
Portugalia, 
Słowacja, Szwecja

Austria, Irlandia, 
Malta, Rumunia

Bułgaria, 
Chorwacja, 
Holandia, Litwa, 
Luksemburg, 
Włochy

Belgia, Estonia, 
Finlandia, Francja, 
Hiszpania, Łotwa, 
Polska, Słowenia, 
Wielka Brytania

CECHY
• głowy państw nie 

posiadły profili 
na Twitterze;

• w ramach 
państw używano 
1–2 języków, 
zazwyczaj dwóch;

• różna częstotliwość 
aktywności;

• zamieszczano 
głównie retweety, 
zdjęcia lub linki

• szefowie rządów 
nie byli aktywni 
na Twitterze;

• w ramach państw 
używano dwóch 
języków;

• niska lub średnia 
aktywność;

• zamieszczano 
głównie zdjęcia

• wszystkie trzy 
rodzaje podmiotów 
używały Twittera; 
w ramach 
państw używano 
2–4 języków;

• średnia lub duża 
aktywność;

• zamieszczano 
głównie zdjęcia 
i retweety.

• wszystkie trzy 
rodzaje podmiotów 
używały Twittera;

• w ramach 
państw używano 
2–6 języków, 
najczęściej dwóch;

• bardzo duża lub 
duża aktywność;

• zamieszczano 
głównie zdjęcia 
i retweety

Źródło: opracowanie własne
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Rysunek 5.1. Potencjał efektywności społecznościowej dyplomacji publicznej 
państw UE na Twitterze w 2018 roku (na podst. reprezentujących je podmiotów)

Źródło: opracowanie własne na podstawie miernika E-dipTW

5.3. POTENCJAŁ EFEKTYWNOŚCI 
A PODOBIEŃSTWA UŻYCIA FACEBOOK A

Z Facebooka podobnie jak z Twittera korzystało wiele badanych 
podmiotów, publikując z różną częstotliwością różne rodzaje postów 
w wielu językach. Wszystkie aktywne w tym medium społeczno-
ściowym podmioty podzielono na pięć grup, o względnie podobnej 
wielkości (zob. tabela 5.10). W małym stopniu różniły się one liczbą 
i rodzajami używanych języków. Ogółem najmniej publikowały 
podmioty zakwalifikowane do piątej grupy, a najwięcej – do trzeciej 
i czwartej. Jeśli zaś chodzi o rodzaje treści, to relatywne duże liczby 
filmów, zdjęć i linków charakteryzowały czwartą i piątą grupę, zdjęcia 
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i linki – drugą, zdjęcia i filmy – trzecią, a wyłącznie zdjęcia – pierw-
szą. Różnice między nimi stanowiły więc przede wszystkim liczby 
i rodzaje publikowanych postów.

Tabela 5.10. Podobieństwa w użyciu Facebooka w celu społecznościowej 
dyplomacji publicznej w 2018 roku przez wszystkie badane podmioty 

(na podst. analizy przy pomocy algorytmu k-średnich)

NUMER 
GRUPY

LICZBA 
PODMIOTÓW

PODMIOTY (SKRÓTY) CECHY WSPÓLNE

1 14 BE 1, BE 3, HR 1, 
HR 2, FI 1, NL 1, NL 2, 
LT 1, LU 1, LV 1, DE 1, 
DE 2, RO 1, SE 2

• profile prowadzone w 1–4 językach, choć 
najczęściej w jednym;

• różnorodność językowa;
• różne liczby postów;
• dominującą formą treści były zdjęcia

2 16 CY 3, CZ 2, CZ 3, EE 2, 
EE 3, FI 3, FR 2, GR 3, 
ES 2, LV 3, MT 3, PT 3, 
RO 3, SI 3, SE 1, IT 2

• profile prowadzone w 1–2 językach;
• głównie mających status oficjalnych tylko 

w jednym kraju;
• duże lub średnie liczby postów;
• dominującą formą stanowią zdjęcia i linki

3 15 AT 1, BE 2, BG 3, CZ 1, 
DK 1, EE 1, FR 1, FR 3, 
MT 1, PL 1, SK 2, SK 3, 
SI 1, GB 2, GB 3

• profile prowadzone w 1–3 językach, najczęściej 
w jednym;

• różnorodność językowa;
• bardzo duże liczby postów;
• najwięcej zdjęć, dużo materiałów filmowych 

(w niektórych przypadkach najwięcej)

4 14 AT 2, AT 3, ES 3, NL 3
IE 1, LT 2, LT 3, LV 2, 
DE 3, PL 2, SI 2, HU 2, 
GB 1, IT 3

• profile prowadzone w 1–2 językach;
• przy czym brak dominującego;
• bardzo duże liczby postów;
• najwięcej zdjęć, dużo filmów, a średnio dużo 

także linków

5 9 BG 2, HR 3, CY 2, 
DK 3, FI 2, IE 3, LU 2, 
RO 2, SE 3

• profile prowadzone zazwyczaj 1–2 językach;
• przy czym brak dominującego;
• małe liczby postów (najniższa aktywność);
• z czego najwięcej materiałów filmowych, 

następnie zdjęć i linków

Źródło: opracowanie własne

Z perspektywy potencjału efektywności społecznościowej dy-
plomacji publicznej dla wszystkich badanych podmiotów policzono 
E-dipFB (zob. wykres 5.3). Na tej podstawie wskazano te, które korzy-
stały z Facebooka w sposób najbardziej nawiązujący do dyplomacji 
publicznej. W 2018 roku były to profile poświęcone dyplomacji 
Francji (france.diplomatie, france.diplomacy, france.diplo.arabic), 
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Ministerstwu Spraw Zagranicznych, Europejskich oraz Obrony Belgii 
(Diplomatie.Belgium), a także Ministerstwu Spraw Zagranicznych 
Niemiec (AuswaertigesAmt). Na wartości wskaźnika w ich przy-
padku miały wpływ liczby języków, z których korzystano, oraz ich 
popularność, a także liczby postów (bardzo duże bądź duże) oraz 
ich rodzaje (kolejno: zdjęcia i filmy, zdjęcia lub zdjęcia, filmy i linki).

 Wykres 5.3. Potencjał efektywności społecznościowej dyplomacji publicznej 
na Facebooku w 2018 roku prowadzonej przez wszystkie badane podmioty

Źródło: opracowanie własne na podstawie miernikaE-dipFB

Kolejne w zestawieniu znalazły się: prezydent Malty Marie-Louise 
Coleiro Preca (PresidentofMalta), Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
Litwy (urministerija), Biuro Spraw Zagranicznych i Wspólnotowych 
Wielkiej Brytanii (foreignoffice, UK.MiddleEast), premier Belgii Charles 
Michel (CharlesMichel), Ministerstwo Spraw Zagranicznych Łotwy 
(arlietuministrija, LatvianMFA), Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
Grecji (mfa.gr) oraz prezydent Irlandii (PresidentIRL). Każdy z tych 
podmiotów publikował w dwóch lub trzech językach, w tym zawsze 
po angielsku, i zamieszczał bardzo duże lub duże liczby postów, z czego 
większość stanowiły zdjęcia, a istotnie dużo także filmów bądź linków. 
Najczęściej wysokie wartości wskaźnika E-dipFB dotyczyły ministrów 
ds. polityki zagranicznej lub jednostek, na czele których stali.
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Głowy państw członkowskich Unii Europejskiej charakteryzował 
jeden z czterech sposobów korzystania z Facebooka w 2018 roku (zob. 
tabela 5.11). Jedynie w grupie trzeciej korzystano tylko z jednego 
języka, w pozostałych – zazwyczaj z większej ich liczby. Najmniej 
postów opublikowano na profilach prezydentów, którzy znaleźli 
się w trzeciej grupie, a najwięcej – czwartej. Jeśli zaś chodzi o ro-
dzaje postów, to w przypadku drugiej grupy dominowały zdjęcia, 
w pierwszej – dodatkowo także filmy, a w trzeciej również posty 
tekstowe. Natomiast grupa czwarta była bardzo różnorodna – profile 
zakwalifikowanych do niej głów państw zawierały głównie zdjęcia, 
ale jednocześnie dużo filmów, postów tekstowych i linków.

Tabela 5.11. Podobieństwa w użyciu na Facebooku profili głów państw Unii 
Europejskiej w 2018 roku z perspektywy społecznościowej dyplomacji 

publicznej (na podst. analizy przy pomocy algorytmu k-średnich)

NUMER 
GRUPY

LICZBA 
PODMIOTÓW

PODMIOTY 
Z PAŃSTW

CECHY WSPÓLNE

1 3 Malta, Szwecja, 
Wielka Brytania

• profile prowadzone w 1–2 językach;
• średnie liczby postów;
• przeważająca liczba zdjęć i stosunkowo dużo 

materiałów filmowych

2 7 Belgia, Chorwacja, 
Finlandia, 
Holandia, Litwa, 
Luksemburg, 
Łotwa

• profile prowadzone w 1–3 językach;
• różnorodność językowa;
• średnie liczby postów;
• prawie wszystkie posty zakwalifikowane jako 

zdjęcia

3 4 Czechy, Francja, 
Niemcy, Rumunia

• profile prowadzone w 1 języku, oficjalnym 
w danym kraju;

• średnie lub małe liczby postów;
• najwięcej zdjęć, dużo filmów oraz średnio dużo 

postów tekstowych

4 6 Austria, Dania, 
Estonia, Irlandia, 
Polska, Słowenia

• profile prowadzone w 1–2 językach, zazwyczaj 
w jednym;

• najczęściej w językach oficjalnych jedynie 
w jednym kraju Unii;

• bardzo duże liczby postów;
• duża różnorodność treści: najwięcej zdjęć, potem 

filmów, następnie – postów tekstowych i linków

Źródło: opracowanie własne



260 Rozdział 5. Potencjał efektywności społecznościowej dyplomacji publicznej

Wśród szefów rządów aktywnych na Facebooku w 2018 roku rów-
nież istniały cztery trendy w podejściu do korzystania z tego medium 
w celu dyplomacji publicznej (zob. tabela 5.12). Tylko w przypadku 
drugiej grupy podmioty do niej zaliczone prowadziły działania wy-
łącznie w jednym języku, zaś w pierwszej używane języki zazwyczaj 
miały status oficjalnych tylko w pojedynczych krajach Unii. Liczbą 
i różnorodnością postów wyróżniali się premierzy z grupy trzeciej, 
szefowie rządów z pierwszej i drugiej grupy zamieszczali głównie 
zdjęcia i filmy, a z czwartej – linki.

Tabela 5.12. Podobieństwa w użyciu na Facebooku profili szefów rządów państw 
Unii Europejskiej w 2018 roku z perspektywy społecznościowej dyplomacji 

publicznej (na podst. analizy przy pomocy algorytmu k-średnich)

NUMER 
GRUPY

LICZBA 
PODMIOTÓW

PODMIOTY Z PAŃSTW CECHY WSPÓLNE

1 9 Chorwacja, Finlandia, 
Litwa, Łotwa, Polska, 
Rumunia, Słowenia, 
Szwecja, Węgry

• profile prowadzone w 1–2 językach, 
zazwyczaj w jednym;

• głównie w językach oficjalnych 
w pojedynczych krajach Unii;

• różne liczby postów;
• dominująca formą były zdjęcia lub filmy, lecz 

również dużo linków

2 4 Austria, Cypr, 
Holandia, Niemcy

• profile prowadzone w jednym języku, 
oficjalnym w poszczególnych krajach;

• średnie lub duże liczby postów;
• spośród nich najwięcej zdjęć i filmów

3 5 Belgia, Estonia, 
Hiszpania, Słowacja, 
Wielka Brytania

• profile prowadzone w 1–3 językach;
• duża różnorodność językowa;
• bardzo duże liczby postów;
• najczęściej publikowano zdjęcia i filmy, ale 

średnio dużo również postów tekstowych, 
linków i udostępnień

4 5 Bułgaria, Czechy, 
Francja, Luksemburg, 
Włochy

• profile prowadzone w 1–2 językach;
• różnorodność językowa;
• średnie liczby postów;
• dominujące linki, ale średnio dużo także 

zdjęć, filmów i udostępnień

Źródło: opracowanie własne

Jeśli chodzi o ministrów ds. polityki zagranicznej (lub resor-
ty, na czele których stoją) w kontekście aktywności na Facebooku 
w 2018 roku, to cechowało ich jedno z pięciu różnych podejść (zob. 
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tabela 5.13). Utworzone w ten sposób grupy są mało liczne, stąd 
na ich podstawie można jedynie stwierdzić ogólną różnorodność 
w podejściu do języków. Jeśli chodzi o liczby zamieszczonych postów, 
to wyróżniali się ministrowie z grup pierwszej i piątej, w przeciwień-
stwie do trzeciej. Każdą z opisanych grup charakteryzowało inne 
podejście do rodzajów postów, które głównie publikowano.

Tabela 5.13. Podobieństwa w użyciu na Facebooku profili ministrów ds. polityki 
zagranicznej państw Unii Europejskiej w 2018 roku z perspektywy społecznościowej 

dyplomacji publicznej (na podst. analizy przy pomocy algorytmu k-średnich)

NUMER 
GRUPY

LICZBA 
PODMIOTÓW

PODMIOTY Z PAŃSTW CECHY WSPÓLNE

1 9 Cypr, Czechy, Estonia, 
Finlandia, Grecja, 
Łotwa, Malta, 
Rumunia, Słowenia

• profile prowadzone w 1–2 językach, 
zazwyczaj w dwóch;

• w tym zazwyczaj po angielsku oraz w innym 
języku (oficjalnym w danym kraju);

• bardzo duże liczby postów;
• dominujące zdjęcia, lecz istotnie dużo także 

linków, udostępnień oraz filmów

2 4 Austria, Belgia, 
Hiszpania, Włochy

• profile prowadzone w 1–4 językach;
• różnorodność językowa;
• duże liczby postów;
• spośród nich najwięcej zdjęć oraz filmów

3 4 Chorwacja, Dania, 
Irlandia, Szwecja

• profile prowadzone w 1–2 językach,
• zazwyczaj po angielsku oraz w innym 

oficjalnym w danym kraju;
• średnie liczby postów;
• spośród nich najwięcej zdjęć i filmów, lecz 

średnio dużo także linków i udostępnień

4 4 Portugalia, Niemcy, 
Litwa, Holandia

• profile prowadzone w 1–2 językach;
• różnorodność językowa;
• duże liczby postów;
• najwięcej zdjęć, średnio dużo filmów i linków

5 4 Wielka Brytania, 
Słowacja, Francja, 
Bułgaria

• profile prowadzone w 1–3 językach;
• różnorodność językowa;
• bardzo duże liczby postów;
• duża różnorodność treści;
• najwięcej zdjęć, potem filmów, linków 

postów tekstowych i udostępnień

Źródło: opracowanie własne
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Z utworzonych przy pomocy wskaźnika E-dipFB rankingów po-
tencjału efektywności wykorzystywania Facebooka w celu dyplomacji 
publicznej (zob. tabela 5.14) wynika, że w tym przypadku nie wystę-
powała zbieżność z wynikami otrzymanymi przy pomocy algorytmu 
k-średnich. Na wysoką pozycję pierwszej piątki głów państw miało 
wpływ przede wszystkim publikowanie dużej liczby zdjęć z opisem 
w języku angielskim. Pierwszą piątkę szefów rządów charakteryzowało 
użycie języka angielskiego (i/lub innego popularnego) oraz publi-
kowanie średniej liczby postów (zdjęć i filmów). Z kolei czołówka 
ministrów ds. polityki zagranicznej publikowała po angielsku oraz 
w innych językach popularnych jako obce w Unii (np. niemieckim 
lub francuskim), a także zamieszczała bardzo dużo postów, z czego 
większość stanowiły zdjęcia. Pozycję w rankingu pozostałych pod-
miotów (w ramach grup) prezentuje tabela 5.14.

Tabela 5.14. Potencjał efektywności społecznościowej dyplomacji publicznej 
na Facebooku w 2018 roku prowadzonej przez grupy badanych podmiotów

Źródło: opracowanie własne na podstawie miernika E-dipFB
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Państwa Unii Europejskiej wpisywały się w jeden z czterech 
trendów wykorzystywania Facebooka w celu społecznościowej dy-
plomacji publicznej (zob. tabela 5.15). Czynnikiem różnicującym 
poszczególne grupy była przede wszystkim liczba i rodzaj aktywnych 
podmiotów w ramach krajów. W przypadku (najliczniejszej) grupy 
pierwszej państwa były reprezentowane przez wszystkie trzy osoby/
urzędy, w drugiej – ministrowie ds. polityki zagranicznej nie posiadali 
profili, w trzeciej – głowy państw nie były aktywne na Facebooku, 
a w czwartej – zabrakło profili szefów rządów. Jeśli chodzi o aktywność, 
to była ona różna w ramach poszczególnych grup. Kraje różniły się 
także udziałem postów innych niż zdjęcia w całkowitej ich liczbie.

Tabela 5.15. Podział państw Unii pod względem wykorzystywania przez 
reprezentujące je podmioty Facebooka w 2018 roku z perspektywy społecznościowej 

dyplomacji publicznej (wygenerowany z wykorzystaniem algorytmu k-średnich)

GRUPY 1 2 3 4

PA
Ń

ST
W

A

Austria, Belgia, 
Chorwacja, Czechy, 
Estonia, Finlandia, 
Francja, Holandia, 
Litwa, Łotwa, 
Niemcy, Rumunia, 
Słowenia, Szwecja, 
Wielka Brytania

Luksemburg, Polska, 
Węgry

Bułgaria, Cypr, 
Hiszpania, Słowacja, 
Włochy

Dania, Grecja, 
Irlandia, Malta, 
Portugalia

CE
CH

Y

• wszystkie trzy 
rodzaje podmiotów 
używały Facebooka;

• w ramach 
państw używano 
1–4 języków;

• różna częstotliwość 
aktywności 
na profilach; 
zamieszczano głównie 
zdjęcia, średnio dużo 
także filmów i linków

• ministrowie 
ds. polityki 
zagranicznej (lub 
ministrowie i głowy 
państw) nie posiadali 
profili na Facebooku;

• pozostałe profile 
prowadzono 
w 1–2 językach;

• różna częstotliwość 
aktywności 
na Facebooku;

• zamieszczano 
głównie zdjęcia, lecz 
także dużo linków

• głowom państw nie 
poświęcano profili 
na Facebooku;

• profile pozostałych 
podmiotów 
prowadzono 
w 1–2 językach;

• niska lub średnia 
aktywność;

• zamieszczano głównie 
zdjęcia, średnio dużo 
także filmów i linków

• szefowie rządów 
(lub szefowie rządów 
i głowy państw) 
nie posiadali profili 
na Facebooku;

• profile prowadzono 
w 1–2 językach;

• średnia aktywność 
na profilach;

• zamieszczano 
głównie zdjęcia,

• średnio dużo także 
filmów, linków 
i udostępnień

Źródło: opracowanie własne
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Ponieważ większość państw było w badaniach reprezentowanych 
przez mniej niż trzy podmioty, zyskują na znaczeniu porównania 
opisane wcześniej – dotyczące podmiotów lub w ramach ich kategorii.

Z kolei porównując potencjał efektywności społecznościowej 
dyplomacji publicznej państw na Facebooku (przy pomocy wskaź-
nika E-dipFB) na tle Unii Europejskiej, wyróżniały się: Belgia (97,2), 
Wielka Brytania (72,4), Francja (39,8), Niemcy (29,5) i Austria (26,4). 
Szczegółowo wyniki te zobrazowano przy pomocy rysunku 5.2.

Rysunek 5.2. Potencjał efektywności społecznościowej dyplomacji publicznej 
państw UE na Facebooku w 2018 roku (na podst. reprezentujących je podmiotów)

Źródło: opracowanie własne na podstawie miernika E-dipFB
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5.4. POTENCJAŁ EFEKTYWNOŚCI 
A PODOBIEŃSTWA UŻYCIA YOUTUBE’A

Specyfiką YouTube’a jest możliwość zamieszczania jedynie mate-
riałów filmowych, dlatego stosowanie klastrowania bądź mierzenie 
potencjału efektywności dyplomacji jest trudniejsze. Badając jedynie 
YouTube’a, można byłoby włączyć dodatkowe cechy charakteryzu-
jące to medium, jak długość materiałów, jednak nie jest to możliwe 
w ramach użycia wskaźników E-dipEUO i E-dipEUS.

Podmioty posiadające aktywne w 2018 roku profile na YouTubie 
reprezentowały jedno z czterech podejść do tego medium społecz-
nościowego z perspektywy dyplomacji publicznej (zob. tabela 5.16). 
Charakteryzując utworzone w ten sposób grupy, można zauważyć, 
że najczęściej wielojęzyczne (różnojęzyczne) materiały filmowe udo-
stępniały podmioty z grupy czwartej, a pierwszą i drugą cechowało 
używanie głównie języków oficjalnych w poszczególnych państwach. 
Natomiast bardzo wyraźne różnice można zaobserwować, co do liczby 
opublikowanych w 2018 roku postów.

Tabela 5.16. Podobieństwa w użyciu YouTube’a w celu społecznościowej 
dyplomacji publicznej w 2018 roku przez wszystkie badane podmioty 

(na podst. analizy przy pomocy algorytmu k-średnich)

NUMER 
GRUPY

LICZBA 
PODMIOTÓW

PODMIOTY (SKRÓTY) CECHY WSPÓLNE

1 16 BG 2, HR 2, FR 3, 
GR 2, ES 1, ES 2, LT 2, 
LV 2, PL 1, PL 2, PT 2, 
RO 1, RO 2, SK 2, IT 1, 
IT 2

• profile prowadzone w 1–4 językach, 
zazwyczaj w jednym;

• najczęściej w języku oficjalnym tylko 
w danym kraju;

• duże liczby postów

2 9 BG 3, HR 1, EE 3, NL 1, 
NL 3, MT 2, PT 3, SI 2, 
SI 3

• profile prowadzone zazwyczaj 1–2 językach;
• w języku oficjalnym w danym kraju oraz 

czasem również po angielsku;
• małe liczby postów (najniższa aktywność)

3 15 AT 1, HR 3, CY 2, CZ 3, 
EE 2, FR 2, GR 3, NL 2, 
LV 1, LV 3, DE 2, RO 3, 
SK 3, SE 1, SE 3

• profile prowadzone w 1–3 językach, choć 
prawie zawsze w jednym;

• różnorodność językowa;
• średnie liczby postów
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NUMER 
GRUPY

LICZBA 
PODMIOTÓW

PODMIOTY (SKRÓTY) CECHY WSPÓLNE

4 18 AT 2, AT 3, BE 3, DK 3, 
FI 2, FI 3, ES 3, IE 1, 
IE 3, LT 1, LT 3, MT 1, 
DE 3, PL 3, GB 1, GB 2, 
GB 3, IT 3

• profile prowadzone w 1–3 językach, 
zazwyczaj w dwóch;

• wśród nich zawsze angielski;
• średnie lub duże liczby postów

Źródło: opracowanie własne

Wszystkie podmioty, według malejącego potencjału efektywności 
wykorzystania YouTube’a w celu dyplomacji publicznej (na podstawie 
miernika E-dipYT), wymieniono na wykresie 5.4. Najwyższy potencjał 
efektywności cechował profile poświęcone dyplomacji Francji (fran-
cediplotv) i Urzędowi Kanclerza Związkowego Austrii (ihrbundeskan-
zleramt). Miały one duże liczby materiałów, lecz przede wszystkim 
używano na nich kolejno 4 i 2 języków (w tym m.in. angielskiego).

Wykres 5.4. Potencjał efektywności społecznościowej dyplomacji publicznej 
na YouTubie w 2018 roku prowadzonej przez wszystkie badane podmioty

Źródło: opracowanie własne w oparciu o miernik E-dipYT

Na górze zestawienia znalazły się także profile: Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych i Współpracy Międzynarodowej Włoch 
(MinisteroEsteri), prezydent Malty (Marie-Louise Coleiro Preca), 
Ministerstwa ds. Europy, Integracji i Spraw Zagranicznych Austrii 
(Minoritenplatz8), Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Unii Europejskiej 
i Współpracy Hiszpanii (canalmaectv), Biura Spraw Zagranicznych 
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i Wspólnotowych Wielkiej Brytanii (ukforeignoffice), prezydenta 
Irlandii (presidentofireland), rodziny królewskiej Wielkiej Brytanii 
(TheRoyalChannel) oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych Finlandii 
(ForminFinland). Wszystkie wymienione podmioty używały dwóch 
języków (z wyjątkiem reprezentujących Wielką Brytanię) oraz zamie-
ściły średnie liczby materiałów filmowych na YouTubie. Wszystkie 
osiem znalazło się razem w grupie czwartej (por. tabela 5.16).

Wśród prezydentów i monarchów wyróżnić można trzy główne 
podejścia do YouTube’a jako narzędzia dyplomacji publicznej (zob. 
tabela 5.17). Wymienieni w pierwszej i trzeciej grupie używali w ma-
teriałach filmowych tylko jednego języka (oficjalnego w danym kraju), 
a w drugiej – zazwyczaj dwóch (z wyjątkiem Rumunii). Natomiast 
poszczególne głowy państw wyraźnie różnicowała liczba opubliko-
wanych postów: od małej (grupa pierwsza) do dużej (grupa trzecia).

Tabela 5.17. Podobieństwa w użyciu na YouTubie profili głów państw Unii 
Europejskiej w 2018 roku z perspektywy społecznościowej dyplomacji 

publicznej (na podst. analizy przy pomocy algorytmu k-średnich)

NUMER 
GRUPY

LICZBA 
PODMIOTÓW

PODMIOTY Z PAŃSTW CECHY WSPÓLNE

1 5 Austria, Chorwacja, 
Holandia, Łotwa, 
Szwecja

• profile prowadzone w jednym języku, 
oficjalnym w danym kraju;

• małe liczby postów.

2 5 Irlandia, Litwa, 
Malta, Rumunia, 
Wielka Brytania

• profile prowadzone w 1–3 językach;
• zazwyczaj w języku angielskim i jednym 

innym, oficjalnym w jednym z krajów Unii;
• średnie liczby postów

3 3 Hiszpania, Polska, 
Włochy

• profile prowadzone w jednym języku, 
oficjalnym w danym kraju;

• duże liczby postów

Źródło: opracowanie własne

W przypadku szefów rządów sytuacja okazała się podobna, tak-
że można wyróżnić trzy podejścia do YouTube’a (zob. tabela 5.18). 
W ramach drugiej i trzeciej grupy używano zazwyczaj jednego języka, 
a w pierwszej – dwóch. Z kolei najwięcej materiałów filmowych 
opublikowano na kanałach premierów lub kanclerzy z grupy drugiej, 
a najmniej – z pierwszej.
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Tabela 5.18. Podobieństwa w użyciu na YouTubie profili szefów rządów państw 
Unii Europejskiej w 2018 roku z perspektywy społecznościowej dyplomacji 

publicznej (na podst. analizy przy pomocy algorytmu k-średnich)

NUMER 
GRUPY

LICZBA 
PODMIOTÓW

PODMIOTY Z PAŃSTW CECHY WSPÓLNE

1 2 Malta, Słowenia • profile prowadzone w dwóch 
językach;

• po angielsku oraz w oficjalnym 
języku danego kraju;

• małe liczby postów (niska 
aktywność)

2 10 Austria, Bułgaria, 
Chorwacja, Grecja, 
Hiszpania, Polska, 
Portugalia, Rumunia, 
Słowacja, Włochy

• profile prowadzone w 1–2 językach, 
jednakże zazwyczaj w jednym;

• używane głównie języki oficjalne 
w jednym kraju Unii;

• duże liczby postów

3 9 Cypr, Estonia, 
Finlandia, Francja, 
Holandia, Litwa, 
Łotwa, Niemcy, Wielka 
Brytania

• profile prowadzone zazwyczaj 
w jednym języku;

• duża różnorodność językowa;
• średnie liczby postów

Źródło: opracowanie własne

Również ministrowie państw Unii Europejskiej przyjęli trzy 
różne strategie w odniesieniu do YouTube’a jako narzędzia dyplo-
macji publicznej (zob. tabela 5.19). Najbardziej wielojęzyczne kanały 
na YouTubie posiadali reprezentanci krajów z grupy drugiej, nato-
miast liczby opublikowanych materiałów wahały się od pojedynczych 
(grupa pierwsza), przez małe lub średnie (grupa druga), po średnie 
lub duże (grupa trzecia).

Tabela 5.19. Podobieństwa w użyciu na YouTubie profili ministrów ds. polityki 
zagranicznej państw Unii Europejskiej w 2018 roku z perspektywy społecznościowej 

dyplomacji publicznej (na podst. analizy przy pomocy algorytmu k-średnich)

NUMER 
GRUPY

LICZBA 
PODMIOTÓW

PODMIOTY Z PAŃSTW CECHY WSPÓLNE

1 3 Bułgaria, Estonia, 
Holandia

• profile prowadzone w 1–2 językach;
• zawierające pojedyncze posty
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NUMER 
GRUPY

LICZBA 
PODMIOTÓW

PODMIOTY Z PAŃSTW CECHY WSPÓLNE

2 10 Austria, Belgia, 
Finlandia, Francja, 
Hiszpania, Irlandia, 
Niemcy, Polska, 
Wielka Brytania, 
Włochy

• profile prowadzone w 1–4 językach, zazwyczaj 
w co najmniej w dwóch;

• w każdym przypadku używany angielski 
(i często jeden dodatkowy);

• średnie lub duże liczby postów

3 11 Chorwacja, Czechy, 
Dania, Grecja, Litwa, 
Łotwa, Portugalia, 
Rumunia, Słowacja, 
Słowenia, Szwecja

• profile prowadzone w 1–4 językach, zazwyczaj 
w jednym;

• różnorodność językowa;
• małe lub średnie liczby postów

Źródło: opracowanie własne

Mała liczba podmiotów i zmiennych powoduje, że powyższe kla-
strowanie jest mniej użyteczne niż w przypadku Facebooka i Twittera.

Podmioty zestawiono także w ramach ich kategorii z wykorzy-
staniem wskaźnika E-dipYT. Głowami państw, których korzystanie 
z YouTube’a w 2018 roku cechował najwyższy potencjał efektywności, 
były: prezydent Malty, prezydent Irlandii oraz rodzina królewska 
Wielkiej Brytanii. Wymieniona pierwsza trójka wchodzi także w skład 
grupy drugiej (por. tabela 5.17). Z kolei w przypadku szefów rządów, 
na wyróżnienie zasługuje kanclerz Austrii. Zestawienie dotyczące tej 
kategorii podmiotów nie pokrywa się jednakże z wyróżnionymi w ta-
beli 5.18 grupami. Wśród ministrów ds. polityki zagranicznej należy 
natomiast wskazać trzy dominujące profile, jeśli chodzi o potencjał 
efektywności – dyplomacji Francji oraz resortów odpowiedzialnych 
za politykę zagraniczną Włoch i Austrii. Stanowią one część grupy 
drugiej, opisanej w tabeli 5.19. Zastosowanie wskaźnika liczbowego 
w przypadku YouTube’a jest bardziej przydatne niż klastrowanie, 
gdyż nie tylko umożliwia porównanie w ramach tego medium, lecz 
także z innymi (najwyższe wartości w ramach E-dipYT są relatywnie 
niskie w stosunku do np. E-dipTW). Szczegółowe zestawienie dla 
poszczególnych podmiotów z uwzględnieniem ich kategorii zawiera 
tabela 5.20.



270 Rozdział 5. Potencjał efektywności społecznościowej dyplomacji publicznej

Tabela 5.20. Potencjał efektywności społecznościowej dyplomacji publicznej 
na YouTubie w 2018 roku prowadzonej przez grupy badanych podmiotów

Źródło: opracowanie własne na podstawie miernika E-dipYT

Na poziomie państw można wyróżnić pięć różnych podejść 
do YouTube'a (zob. tabela 5.21). Główną osią podziału wyróżnio-
nych grup była aktywność (lub jej brak) poszczególnych rodzajów 
podmiotów. Tylko druga grupa zawierała państwa reprezentowane 
w badaniach YouTube’a przez głowę państwa, szefa rządu i ministra 
ds. polityki zagranicznej, w pozostałych – sytuacja była bardzo 
zróżnicowana. Pierwszą grupę cechowało używanie dwóch języków 
(w tym angielskiego). Jeśli zaś chodzi o liczby postów, to najmniej 
udostępniano ich w ramach krajów z grupy piątej, a najwięcej – drugiej.
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Tabela 5.21. Podział państw Unii pod względem wykorzystywania przez 
reprezentujące je podmioty YouTube’a w 2018 roku z perspektywy społecznościowej 

dyplomacji publicznej (wygenerowany z wykorzystaniem algorytmu k-średnich)

GR
UP

Y

1 2 3 4 5

PA
Ń

ST
W

A

Irlandia, Malta, 
Szwecja

Austria, 
Chorwacja, 
Hiszpania, Litwa, 
Łotwa, Polska, 
Rumunia, 
Wielka Brytania, 
Włochy

Bułgaria, 
Cypr, Estonia, 
Holandia, 
Portugalia

Finlandia, 
Francja, Grecja, 
Niemcy, 
Słowacja

Belgia, Czechy, 
Dania, Słowenia

CE
CH

Y

• ministrowie 
ds. polityki 
zagranicznej 
lub szefowie 
rządów nie 
posiadali profili 
na YouTubie;

• używano 
zawsze dwóch 
języków, w tym 
angielskiego;

• średnia lub niska 
aktywność

• wszystkie 
trzy rodzaje 
podmiotów 
korzystały 
z YouTube’a;

• używano 
1–4 języków;

• średnia, duża 
lub bardzo duża 
aktywność.

• głowom 
państw (lub 
głowom państw 
i ministrom 
ds. polityki 
zagranicznej) 
nie poświęcano 
profili 
na YouTubie;

• używano 
1–2 języków, 
zazwyczaj 
jednego;

• w tym głównie 
oficjalnego 
danego kraju; 
średnia lub niska 
aktywność

• głowom państw 
nie poświęcano 
profili 
na YouTubie;

• używano 
1–4 języków, 
zazwyczaj 
jednego;

• średnia 
aktywność.

• tylko ministrowie 
ds. polityki 
zagranicznej 
(lub ministrowie 
i szefowie rządów) 
posiadali profile 
na YouTubie;

• używano1-3 języków, 
zazwyczaj dwóch;

• wśród nich 
prawie zawsze 
angielskiego;

• niska aktywność

Źródło: opracowanie własne

Najwyższy potencjał efektywności wykorzystania YouTube'a w celu 
społecznościowej dyplomacji publicznej wśród badanych państw 
(na podstawie E-dipYT) w 2018 roku charakteryzował Austrię (2,3), 
Wielką Brytanię (2,04), Francję (1,95), Hiszpanię (1,81), Włochy 
(1,71) oraz Finlandię (1,62). Poziom potencjału efektywności dla 
pozostałych krajów Unii aktywnie korzystających z YouTube’a przed-
stawiono na rysunku 5.3.
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Rysunek 5.3. Potencjał efektywności społecznościowej dyplomacji publicznej 
państw UE na YouTubie w 2018 roku (na podst. reprezentujących je podmiotów)

Źródło: opracowanie własne na podstawie miernika E-dipYT

5.5. POTENCJAŁ EFEKTYWNOŚCI 
A PODOBIEŃSTWA UŻYCIA INSTAGR AMA

Na badanych profilach na Instagramie w 2018 roku (ogółem) wy-
stępowała mała różnorodność językowa (niższa niż w przypadku 
YouTube’a). Prócz zdjęć na profilach zamieszczano także filmy, co czę-
sto stanowiło podstawę rozróżnienia sposobów korzystania z tego 
medium społecznościowego.

Szukając podobieństw wśród podmiotów aktywnych na Instagramie, 
podzielono je na cztery grupy (zob. tabela 5.22). Główną różnicą 
pomiędzy nimi były liczby opublikowanych postów oraz udział 
materiałów filmowych w ich całkowitej liczbie. Osoby lub urzędy 
zakwalifikowane do grupy czwartej publikowały bardzo dużo, w tym 
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zdjęć i filmów, z pierwszej – dużo, lecz prawie same zdjęcia, z drugiej 
– także dużo, przy czym materiały wizualne i audiowizualne, a te z trze-
ciej cechowały się małą aktywnością, zamieszczając jedynie zdjęcia.

Tabela 5.22. Podobieństwa w użyciu Instagrama w celu społecznościowej 
dyplomacji publicznej w 2018 roku przez wszystkie badane podmioty 

(na podst. analizy przy pomocy algorytmu k-średnich)

NUMER 
GRUPY

LICZBA 
PODMIOTÓW

PODMIOTY (SKRÓTY) CECHY WSPÓLNE

1 5 BG 2, CZ 2, FI 1, 
NL 3, MT 1

• profile prowadzone w 1–2 językach, zazwyczaj 
w 1;

• różnorodność językowa;
• duże liczby postów;
• z czego prawie wszystkie to zdjęcia

2 19 AT 3, BE 2, BE 3, 
HR 1, HR 2, CZ 3, 
FI 2, FR 1, FR 3, 
GR 2, NL 1, NL 2, 
LT 2, LV 2, SE 2, 
GB 3, IT 1, IT 2, IT 3

• profile prowadzone w 1–2 językach;
• różnorodność językowa;
• duże liczby postów;
• w większości zdjęcia, a średnio dużo filmów

3 6 FR 2, RO 1, RO 3, 
SI 2, SI 3, HU 2

• profile prowadzone w 1–2 językach;
• zazwyczaj po angielski i w języku oficjalnym 

danego kraju;
• małe liczby postów (najniższa aktywność);
• prawie same zdjęcia

4 15 AT 1, AT 2, DK 1, 
ES 2, ES 3, IE 1, 
DE 2, DE 3, PL 1, 
PL 2, SK 2, SI 1, 
SE 1, GB 1, GB 2

• profile prowadzone zazwyczaj 1–2 językach;
• różnorodność językowa;
• bardzo duże liczby postów (najwyższa aktywność);
• wśród nich, prócz zdjęć, także znaczące liczby 

filmów

Źródło: opracowanie własne

W celu porównania potencjału efektywności korzystania z Instagrama 
w 2018 roku, dla wszystkich badanych podmiotów policzono wskaźnik 
E-dipINS (zob. wykres 5.5). Przede wszystkim wyróżniały się: rodzina 
królewska Wielkiej Brytanii (theroyalfamily) oraz prezydent Irlandii 
(presidentirl). Na wysokość wskaźnika w ich przypadku miało wpływ 
użycie języka angielskiego, a w przypadku Irlandii także irlandzkie-
go, bardzo duże liczby postów zdjęciowych, a także znaczące liczby 
filmów. Tuż za nimi w zestawieniu uplasowały się: Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych Niemiec (auswaertigesamt), kanclerz Niemiec 
Angela Merkel (bundeskanzlerin), prezydent Austrii Alexander Van 
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der Bellen (vanderbellen), prezydent Malty Marie-Louise Coleiro 
Preca (president.mt), premier Wielkiej Brytanii (10downingstreet), 
rząd włoski: Prezydencja Rady Ministrów (palazzo_chigi), premier 
Belgii Charles Michel (charlesmichel) oraz Biuro Spraw Zagranicznych 
i Wspólnotowych Wielkiej Brytanii (ukforeignoffice).

Wykres 5.5. Potencjał efektywności społecznościowej dyplomacji publicznej 
na Instagramie w 2018 roku prowadzonej przez wszystkie badane podmioty 

Źródło: opracowanie własne na podstawie miernika E-dip

Kluczowe było posługiwanie się na Instagramie angielskim, 
a w przypadku podmiotów reprezentujących Niemcy i Austrię także 
niemieckim, następnie średnie lub duże liczby postów zawierających 
zdjęcia i filmy.

W grupie badanych głów państw funkcjonowały trzy podejścia 
do Instagrama (zob. tabela 5.23). Ogólnie materiały wizualne/audio-
wizulane opisywano w 1–2 językach. Pierwszą grupę charakteryzo-
wała średnia liczba postów, głównie w formie zdjęć, drugą – bardzo 
duże liczby zdjęć (ale i filmów), a trzecią – różne liczby postów, lecz 
jedynie wizualnych.
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Tabela 5.23. Podobieństwa w użyciu na Instagramie profili głów państw 
Unii Europejskiej w 2018 roku z perspektywy społecznościowej dyplomacji 

publicznej (na podst. analizy przy pomocy algorytmu k-średnich)

NUMER 
GRUPY

LICZBA 
PODMIOTÓW

PODMIOTY 
z PAŃSTW

CECHY WSPÓLNE

1 5 Chorwacja, 
Finlandia, 
Francja, Holandia, 
Włochy

• profile prowadzone w 1–2 językach;
• różnorodność językowa;
• średnie liczby postów;
• dominujące zdjęcia, jedynie pojedyncze filmy

2 7 Austria, Dania, 
Irlandia, Polska, 
Słowenia, 
Szwecja, 
Wielka Brytania

• profile prowadzone w 1–2 językach, zazwyczaj 
w jednym;

• bardzo duże liczby postów;
• dominujące zdjęcia, lecz również znaczące liczby 

filmów

3 2 Malta, Rumunia • profile prowadzone w dwóch językach;
• używany język angielski i oficjalny danego kraju;
• różne liczby postów;
• jedynie zdjęcia, żadnych materiałów filmowych

Źródło: opracowanie własne

Szefów rządów także podzielono na trzy grupy z perspektywy 
podobieństw w korzystaniu z Instagrama (zob. tabela 5.24). Premierzy 
lub kanclerze używający jednego lub dwóch języków weszli w skład 
grupy pierwszej, pozostali korzystali jedynie z języków oficjalnych. 
Ważniejszą cechą różnicującą poszczególne podejścia była liczba 
opublikowanych postów – najwięcej ich przypadło na grupę pierwszą, 
a najmniej – drugą. Co więcej, w ramach postów opublikowanych 
przez podmioty z grupy pierwszej, prócz zdjęć, znalazły się także 
materiały filmowe.

Tabela 5.24. Podobieństwa w użyciu na Instagramie profili szefów rządów państw 
Unii Europejskiej w 2018 roku z perspektywy społecznościowej dyplomacji 

publicznej (na podst. analizy przy pomocy algorytmu k-średnich)

NUMER 
GRUPY

LICZBA 
PODMIOTÓW

PODMIOTY Z PAŃSTW CECHY WSPÓLNE

1 9 Austria, Belgia, 
Finlandia, 
Hiszpania, Niemcy, 
Polska, Słowacja, 
Wielka Brytania, 
Włochy

• profile prowadzone w 1–2 językach;
• głównie w językach oficjalnych w kilku krajach;
• bardzo duże liczby postów;
• prócz zdjęć, znaczące liczby filmów
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NUMER 
GRUPY

LICZBA 
PODMIOTÓW

PODMIOTY Z PAŃSTW CECHY WSPÓLNE

2 3 Francja, Słowenia, 
Węgry

• profile prowadzone w jednym języku, 
oficjalnym danego kraju;

• bardzo małe (pojedyncze) liczby postów

3 8 Bułgaria, 
Chorwacja, Czechy, 
Grecja, Holandia, 
Litwa, Łotwa, 
Szwecja

• profile prowadzone w jednym języku, 
oficjalnym w danym kraju;

• średnie liczby postów;
• prócz zdjęć, pojedyncze filmy

Źródło: opracowanie własne

Jedynie jedenastu ministrom ds. polityki zagranicznej poświęcone 
zostały profile na Instagramie, dlatego podział ich na grupy z perspek-
tywy podobieństw był mniej wyraźny (zob. tabela 5.25). Jeśli chodzi 
o różnice w korzystaniu z tego medium społecznościowego, to można 
zauważyć jedynie, że w pierwszej grupie używano dwóch języków, 
lecz publikowano rzadko. Dla grupy drugiej charakterystyczne były 
średnie liczby zdjęć, natomiast w trzeciej znalazły się najaktywniejsze 
podmioty, zamieszczające prócz zdjęć także materiały filmowe.

Tabela 5.25. Podobieństwa w użyciu na Instagramie profili ministrów ds. polityki 
zagranicznej państw Unii Europejskiej w 2018 roku z perspektywy społecznościowej 

dyplomacji publicznej (na podst. analizy przy pomocy algorytmu k-średnich)

NUMER 
GRUPY

LICZBA 
PODMIOTÓW

PODMIOTY Z PAŃSTW CECHY WSPÓLNE

1 2 Rumunia, Słowenia • profile prowadzone w dwóch językach;
• po angielsku i w języku oficjalnym kraju;
• bardzo małe liczby postów

2 3 Czechy, Holandia, 
Włochy

• profile prowadzone w 1–2 językach;
• średnie liczby postów;
• w tym pojedyncze filmy

3 6 Austria, Belgia, 
Francja, Hiszpania, 
Niemcy, Wielka 
Brytania

• profile prowadzone w 1–2 językach;
• głównie w oficjalnych w kilku krajach;
• średnie lub duże liczby postów;
• prócz zdjęć, także znaczące liczby filmów

Źródło: opracowanie własne

Porównując podmioty z uwzględnieniem ich rodzajów, na pod-
stawie wskaźnika E-dipINS (zob. tabela 5.26) należy wskazać, że w ka-
tegorii głów państw najwyższy potencjał efektywności dyplomacji 
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na Instagramie cechował aktywność rodziny królewskiej Wielkiej 
Brytanii, prezydenta Irlandii oraz prezydenta Austrii. Wszystkie 
trzy wymienione podmioty znalazły się w grupie drugiej tabeli 
5.23. Z kolei wśród szefów rządów potencjałem efektywności wy-
różniali się: kanclerz Niemiec, premier Wielkiej Brytanii, premier 
Włoch, kanclerz Austrii, premier Belgii oraz rząd Hiszpanii (zaliczeni 
do grupy pierwszej, por. tabela 5.23). Jeśli zaś chodzi o ministrów 
(lub ministerstwa ds. polityki zagranicznej), to wysokie wartości 
wskaźnika E-dipINS były charakterystyczne dla resortów: Niemiec, 
Belgii, Wielkiej Brytanii oraz profilu dyplomacji Francji (grupa trze-
cia w tabeli 5.25). W przypadku Instagrama występowała częściowa 
zbieżność wyników uzyskanych przy pomocy wskaźnika E-dipINS 
z tymi otrzymanymi metodą klastrowania (por. tabela 5.26).

Tabela 5.26. Potencjał efektywności społecznościowej dyplomacji publicznej 
na Instagramie w 2018 roku prowadzonej przez grupy badanych podmiotów

Źródło: opracowanie własne na podstawie miernika E-dipINS
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Patrząc całościowo na kraje reprezentowane przez badane podmioty, 
na ich poziomie także występowały różne podejścia do Instagrama jako 
narzędzia społecznościowej dyplomacji publicznej w 2018 roku. Także 
w przypadku tego medium społecznościowego głównym czynnikiem 
rozróżniającym opisane w tabeli 5.27 grupy państw były kategorie 
aktywnych podmiotów. Jedynie w drugiej grupie były to wszystkie 
trzy osoby/urzędy, w trzeciej profile prowadziły prawie wyłącznie 
głowy państw, a w pierwszej – szefowie rządów. W czwartej grupie 
zabrakło profili prezydentów lub monarchów, zaś w piątej – szefów 
resortów ds. polityki zagranicznej. Jeśli chodzi o aktywność, to była 
ona bardzo różna.

Tabela 5.27. Podział państw Unii pod względem wykorzystywania przez reprezentujące 
je podmioty Instagrama w 2018 roku z perspektywy społecznościowej dyplomacji 

publicznej (wygenerowany z wykorzystaniem algorytmu k-średnich)

GR
UP

Y

1 2 3 4 5

PA
Ń

ST
W

A

Bułgaria, 
Grecja, 
Litwa, Łotwa, 
Słowacja

Austria, Francja, 
Holandia, 
Wielka Brytania, 
Włochy, 
Słowenia

Dania, Irlandia, Malta, 
Rumunia

Belgia, Czechy, 
Hiszpania, 
Niemcy

Chorwacja, 
Finlandia, 
Polska, Szwecja

CE
CH

Y

• tylko szefowie 
rządów 
posiadali 
profile 
na Instagramie;

• używano 
tylko jednego 
języka, 
oficjalnego 
kraju;

• średnia 
aktywność;

• w większości 
zdjęcia, 
niewiele 
filmów.

• wszystkie 
trzy rodzaje 
podmiotów 
korzystały 
z Instagrama;

• w ramach 
krajów używano 
1–2 języków;

• różny poziom 
aktywności;

• prócz zdjęć także 
małe lub średnie 
liczby filmów.

• tylko głowy państw 
(lub głowy państw 
i ministrowie ds. polityki 
zagranicznej) posiadali 
profile na Instagramie;

• w ramach krajów 
używano 1–2 języków, 
zazwyczaj jednego;

• w tym najczęściej 
angielskiego i oficjalnego 
w danym kraju;

• różny poziom aktywności;
• prócz zdjęć, w niektórych 

przypadkach także 
niewielkie liczby filmów

• głowy państw nie 
posiadały profili 
na Instagramie;

• w ramach 
krajów używano 
1–3 języków;

• średnia 
aktywność;

• prócz zdjęć 
publikowano 
także filmy 
(różne liczby).

• ministrowie 
ds. polityki 
zagranicznej nie 
posiadali profili 
na Instagramie;

• używano 
1–2 języków;

• średnia, duża 
lub bardzo duża 
aktywność;

• dominowały 
zdjęcia, lecz 
średnio dużo 
także filmów

Źródło: opracowanie własne
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Kraje porównano także przy pomocy wskaźnika E-dipINS dla 
państw (zob. rysunek 5.4). Z uzyskanego w ten sposób obrazu państw 
Unii Europejskiej wynika, że pod względem potencjału efektywności 
społecznościowej dyplomacji publicznej na Instagramie wyróżniały 
się Wielka Brytania (2,7), Niemcy (2,16), Austria (1,79), Irlandia 
(1,59), Włochy (1,48) i Belgia (1,42). Pozostałe państwa Unii, repre-
zentowane w badaniu przez co najmniej jeden podmiot, umieszczono 
na rysunku 5.4.

Rysunek 5.4. Potencjał efektywności społecznościowej dyplomacji publicznej państw 
UE na Instagramie w 2018 roku (na podst. reprezentujących je podmiotów)

Źródło: opracowanie własne na podstawie miernika E-dipINS
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5.6. POTENCJAŁ EFEKTYWNOŚCI 
A PODOBIEŃSTWA UŻYCIA FLICKR A

Ostatnim analizowanym szczegółowo medium społecznościowym był 
Flickr. Charakteryzował się on najniższą średnią liczbą używanych 
języków obcych, najmniej podmiotów z niego korzystało, a publi-
kowano prawie wyłącznie zdjęcia. Te trzy czynniki spowodowały, 
że zarówno podział na grupy, jak i wskaźnik E-dipFKR w małym stop-
niu odzwierciedlają rzeczywistość i wskazują na różnice pomiędzy 
podmiotami, jednakże są one potrzebne do porównań – stanowią 
składowe wskaźników E-dipEUO oraz E-dipEUS.

Wśród wszystkich podmiotów aktywnych na Flickrze w 2018 roku 
wyróżniono pięć podejść do tego medium społecznościowego z per-
spektywy społecznościowej dyplomacji publicznej (zob. tabela 5.28). 
Podstawową różnicą pomiędzy nimi była liczba opublikowanych 
postów od bardzo dużych (grupa druga), przez duże (grupy czwarta 
i piąta) i średnie (grupa pierwsza), po małe (grupa trzecia). Prócz 
tego cechą charakterystyczną grupy piątej było użycie tylko jednego 
języka oraz zamieszczanie filmów.

Tabela 5.28. Podobieństwa w użyciu Flickra w celu społecznościowej 
dyplomacji publicznej w 2018 roku przez wszystkie badane podmioty 

(na podst. analizy przy pomocy algorytmu k-średnich)

NUMER 
GRUPY

LICZBA 
PODMIOTÓW

PODMIOTY (SKRÓTY) CECHY WSPÓLNE

1 6 FI 1, GR 3, ES 2, SE 3, 
GB 2, GB 3

• profile prowadzone w 1–2 językach;
• średnie liczby postów

2 2 BE 3, LT 3 • profile prowadzone w 1–2 językach;
• bardzo duże liczby postów (najwyższa aktywność)

3 3 FI 3, FR 3, RO 3 • profile prowadzone w 1–2 językach;
• małe liczby postów (najniższa aktywność)

4 9 AT 3, EE 3, FI 2, ES 3, LV 2, 
LV 3, PL 1, PL 2, PL 3

• profile prowadzone w 1–2 językach;
• duże liczby postów;
• jedynie zdjęcia

5 3 HR 2, HR 3, NL 3 • profile prowadzone w jednym języku;
• duże liczby postów;
• prócz zdjęć, także pojedyncze filmy

Źródło: opracowanie własne
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Potencjał efektywności mierzony wskaźnikiem E-dipFKR wszyst-
kich badanych podmiotów przedstawiono na wykresie 5.6. Na tle 
wszystkich badanych osób i urzędów wyróżniała się aktywność: 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych Litwy (mfa_lithuania), Ministerstwa 
ds. Europy, Integracji i Spraw Zagranicznych Belgii (belgiummfa), 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski (polandmfa), Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych, Unii Europejskiej i Współpracy Hiszpanii 
(fotomaec), rządu Finlandii (FinnishGovernment), Ministerstwa 
ds. Europy, Integracji i Spraw Zagranicznych Austrii (minoriten-
platz8), premier Wielkiej Brytanii (number10gov), Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych Szwecji (utrikesdepartementet), Biura Spraw 
Zagranicznych i Wspólnotowych Wielkiej Brytanii (foreignoffice) oraz 
rządu Hiszpanii (lamoncloa_gob_es). O znalezieniu się w czołówce 
zestawienia decydowało podpisywanie zdjęć przy użyciu angielskiego 
lub innych dwóch języków (w tym przynajmniej jednego oficjalne-
go w więcej niż jednym kraju), a także zamieszczanie ich w bardzo 
dużych ilościach.

Wykres 5.6. Potencjał efektywności społecznościowej dyplomacji publicznej 
na Flickrze w 2018 roku prowadzonej przez wszystkie badane podmioty

Źródło: opracowanie własne na podstawie miernika E-dipFKR
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Grupowanie podmiotów w ramach ich rodzajów w przypadku 
Flickra zrobiono jedynie dla szefów rządów i ministrów ds. polityki 
zagranicznej, gdyż zaledwie trzy głowy państw posiadały profile, 
a tylko dwie aktywnie z niego korzystały w 2018 roku (prezydenci 
Polski i Finlandii).

Nielicznych szefów cechowały dwa różne podejścia do Flickra (zob. 
tabela 5.29). Dwie grupy różniły się tym, że podmioty z pierwszej 
prowadziły profile wyłącznie w jednym języku i udostępniały średnie 
liczby postów, zaś z drugiej – używały jednego lub dwóch języków 
i zamieszczały bardzo duże liczby zdjęć.

Tabela 5.29. Podobieństwa w użyciu na Flickrze profili szefów rządów państw 
Unii Europejskiej w 2018 roku z perspektywy społecznościowej dyplomacji 

publicznej (na podst. analizy przy pomocy algorytmu k-średnich)

NUMER 
GRUPY

LICZBA 
PODMIOTÓW

PODMIOTY Z PAŃSTW CECHY WSPÓLNE

1 2 Hiszpania, Wielka 
Brytania

• profile prowadzone w jednym języku, 
oficjalnym w danym kraju;

• średnie liczby postów

2 4 Chorwacja, Finlandia, 
Łotwa, Polska

• profile prowadzone w 1–2 językach;
• zazwyczaj używane języki oficjalne tylko 

w jednym kraju;
• bardzo duże liczby postów

Źródło: opracowanie własne

Natomiast podejścia ministrów ds. polityki zagranicznej do Flickrze 
różniły się zasadniczo wyłącznie częstotliwością/intensywnością 
publikowania zdjęć (zob. tabela 5.30).

Tabela 5.30. Podobieństwa w użyciu na Flickrze profili ministrów ds. polityki 
zagranicznej państw Unii Europejskiej w 2018 roku z perspektywy społecznościowej 

dyplomacji publicznej (na podst. analizy przy pomocy algorytmu k-średnich)

NUMER 
GRUPY

LICZBA 
PODMIOTÓW

PODMIOTY Z PAŃSTW CECHY WSPÓLNE

1 2 Belgia, Litwa • profile prowadzone w 1–2 językach;
• bardzo duże liczby postów

2 3 Finlandia, Francja, 
Rumunia

• profile prowadzone w 1–2 językach;
• małe liczby postów
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NUMER 
GRUPY

LICZBA 
PODMIOTÓW

PODMIOTY Z PAŃSTW CECHY WSPÓLNE

3 3 Grecja, Szwecja, 
Wielka Brytania

• profile prowadzone w 1–2 językach;
• średnie liczby postów

4 7 Austria, Chorwacja, 
Estonia, Hiszpania, 
Holandia, Łotwa, 
Polska

• profile prowadzone w 1–2 językach;
• różnorodność językowa;
• duże liczby postów

Źródło: opracowanie własne

Dużo czytelniejsze wyniki uzyskano dzięki zastosowaniu do danych 
z Flickra wskaźnika E-dipFKR. Wartości dla poszczególnych podmiotów 
zawarto w tabeli 5.31. Jeśli chodzi o szefów rządów, to należy zwrócić 
uwagę na rząd Finlandii oraz premier Wielkiej Brytanii – wysoka 
wartość wskaźnika w ich przypadku jest związana z użyciem an-
gielskiego (lub dwóch języków), jak również opublikowaniem wielu 
zdjęć. Znacznie wyższe wartości E-dipFKR uzyskały resorty ds. polityki 
zagranicznej, w szczególności Litwy i Belgii, ze względu na używanie 
jednego lub dwóch języków oraz zamieszczanie bardzo wielu zdjęć.

Tabela 5.31. Potencjał efektywności społecznościowej dyplomacji publicznej 
na Flickrze w 2018 roku prowadzonej przez grupy badanych podmiotów

Źródło: opracowanie własne w oparciu o miernik E-dipFKR
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Porównując całościowo aktywność na Flickrze w 2018 roku z per-
spektywy państw, podzielono je na trzy grupy (zob. tabela 5.32). 
Główną cechą rozróżniające je była liczba aktywnych podmiotów 
z poszczególnych z nich. Jeśli chodzi o używane języki, to jedynie 
w drugiej grupie używano dwóch, lecz trudno mówić tu o zależności, 
gdyż stanowiły ją zaledwie dwa kraje. Natomiast w kontekście często-
tliwości aktywności – nie można było jej jednoznacznie porównać.

Tabela 5.32. Podział państw Unii pod względem wykorzystywania przez 
reprezentujące je podmioty Flickra w 2018 roku z perspektywy społecznościowej 
dyplomacji publicznej (wygenerowany z wykorzystaniem algorytmu k-średnich)

GRUPY 1 2 3

PAŃSTWA
Francja, Austria, 
Belgia, Estonia, Grecja, 
Holandia, Litwa, 
Rumunia, Szwecja

Polska, Finlandia Chorwacja, Hiszpania, 
Łotwa, Wielka Brytania

CECHY
• publikowano tylko 

na profilach ministrów 
ds. polityki zagranicznej;

• w ramach państw 
używano 1–2 języków, 
w większości jednego;

• różny poziom aktywności, 
zazwyczaj duży lub 
bardzo duży

• wszystkie trzy 
rodzaje podmiotów 
prowadziły aktywnie 
profile na Flickrze;

• w ramach państw 
używano dwóch 
języków, w tym 
zawsze angielskiego;

• średnia lub mała 
aktywność

• brak aktywności 
na profilach głów państw;

• w ramach państw 
używano 1–2 języków, 
zazwyczaj jednego;

• średnia lub duża 
aktywność

Źródło: opracowanie własne

Spośród państw wykorzystujących Flickra w 2018 roku do dyplo-
macji (na podst. E-dipFKR dla państw) wyróżniały się: Litwa (3,24), 
Belgia (2,73), Polska (2,17), Hiszpania (2,08), Finlandia (1,7) i Wielka 
Brytania (1,56). Jednakże, jak można zauważyć na rysunku 5.5 wiele 
państw nie używało go wcale.
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Rysunek 5.5. Potencjał efektywności społecznościowej dyplomacji publicznej 
państw UE na Flickrze w 2018 roku (na podst. reprezentujących je podmiotów)

Źródło: opracowanie własne na podstawie miernika E-dipFKR

5.7. POTENCJAŁ EFEKTYWNOŚCI 
A PODOBIEŃSTWA W KORZYSTANIU 
Z MEDIÓW  SPOŁECZNOŚCIOWYCH 

W UJĘCIU PORÓWNAWCZYM

Zestawiając razem podobieństwa korzystania z poszczególnych mediów 
społecznościowych (na podst. algorytmu k-średnich) oraz poten-
cjału ich efektywności (na podst. wskaźników E-dipEUO i E-dipEUS), 
uzyskuje się wielowymiarowy obraz badanych podmiotów i państw 
w kontekście ich aktywności w mediach społecznościowych.

Biorąc pod uwagę aktywność wszystkich podmiotów we wszystkich 
pięciu badanych mediach społecznościowych w 2018 roku, można 
podzielić je na cztery grupy (zob. tabela 5.33 na kolejnej stronie). 
Kluczową różnicą pomiędzy nimi było korzystanie z konkretnych 
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mediów społecznościowych. Możliwe było także określenie ogólnego 
poziomu wielojęzyczności treści, a także (w niewielkim stopniu) 
zwrócenie uwagi na dominujące ich formy.

Zdarzało się, że różne podmioty z tego samego państwa zakwalifi-
kowano do innych grup, co świadczyło o zupełnie odmiennej polityce 
podejścia do mediów społecznościowych. Bywało również, że dwa 
z trzech podmiotów reprezentujących dany kraj trafiało do tej samej 
grupy, co najczęściej dotyczyło szefa rządu i ministra ds. polityki 
zagranicznej. Co więcej, w ramach poszczególnych grup znalazły 
się osoby/urzędy z różnych kategorii (głów państw, szefów rządów, 
ministrów ds. polityki zagranicznej), a także reprezentujące państwa 
inne pod względem liczby oficjalnych języków czy wielkości kraju. 
Świadczy to o bardzo zindywidualizowanym podejściu do mediów 
społecznościowych – często o braku jednej, spójnej strategii dla 
wszystkich podmiotów oficjalnie reprezentujących dany kraj.

Tabela 5.33. Podobieństwa w użyciu pięciu wybranych mediów społecznościowych 
w celu dyplomacji publicznej w 2018 roku przez wszystkie badane 
podmioty (na podst. analizy przy pomocy algorytmu k-średnich)

NUMER 
GRUPY

LICZBA 
PODMIOTÓW

PODMIOTY (SKRÓTY)

1 8 BG 1, DK 2, GR 2, ES 1, LU 3, LV 1, PT 2, IT 1

Opis: najmniej liczna grupa, sporadycznie używająca w mediach społecznościowych dwóch języków 
(zazwyczaj na Twitterze). Podmioty wchodzące w jej skład w ogóle nie korzystały z Flickra, a prawie 
wcale również z Instagrama i Facebooka. Część z nich aktywnie korzystała z YouTube’a, zaś wspólna 
dla wszystkich była średnia aktywność na Twitterze, w szczególności publikowanie tam zdjęć, 
linków oraz tweetów tekstowych.
W skrócie: grupa podmiotów aktywnych jedynie na Twitterze i częściowo na YouTubie, rzadko 
używająca języków obcych

2 22 AT 3, BE 3, HR 2, HR 3, EE 3, FI 1, FI 2, FI 3, FR 3, GR 3, ES 2, ES 3, NL 3, LT 3, LV 2, 
LV 3, PL 1, PL 2, PL 3, SE 3, GB 2, GB 3

Opis: grupa podmiotów najczęściej korzystających z mediów społecznościowych w sposób 
wielojęzyczny, używając co najmniej dwóch języków: angielskiego oraz drugiego, innego języka. 
Najczęściej w więcej niż jednym języku tweetowano, zaś najrzadziej w kilku językach opisywano 
materiały na Instagramie. Jeśli chodzi o liczby postów, to była to najaktywniejsza grupa – 
na każdym z pięciu mediów społecznościowych. Podmioty w niej zawarte jako jedyne posiadały 
aktywne profile na Flickrze, gdzie publikowały bardzo dużo zdjęć. Cechowała je również duża lub 
bardzo duża aktywność na YouTubie i Instagramie. Z kolei na Facebooku i Twitterze publikowano 
różnorodne formy – najwięcej materiałów wizualnych i audiowizualnych, ale równie dużo linków 
i udostępnień. Znaczące liczby także postów tekstowych.
W skrócie: najaktywniejsze podmioty, korzystające w sposób wielojęzyczny ze wszystkich mediów 
społecznościowych
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NUMER 
GRUPY

LICZBA 
PODMIOTÓW

PODMIOTY (SKRÓTY)

3 31 AT 1, BE 1, BE 2, BG 2, BG 3, CY 2, CY 3, CZ 2, CZ 3, DK 3, EE 1
EE 2, FR 1, FR 2, NL 1, NL 2, IE 1, IE 3, LU 2, MT 1, MT 3, DE 2, DE 3, PT 3, SK 3, 
SI 1, SI 2, SI 3, GB 1, IT 2, IT 3

Opis: grupa podmiotów często korzystających z co najmniej dwóch języków (w tym z angielskiego) 
w mediach społecznościowych. Charakteryzująca się dużą aktywnością (porównywalną z grupą 
drugą) na Facebooku i Twitterze. W główniej mierze publikowano zdjęcia. Na Facebooku także 
filmy, a na Twitterze – retweety. Ogółem średnia lub mała aktywność na Instagramie i YouTubie. 
Natomiast żaden z podmiotów w tej grupie nie korzystał z Flickra.
W skrócie: grupa podmiotów aktywnych głównie na Facebooku i Twitterze, często korzystająca 
z co najmniej dwóch języków w mediach społecznościowych

4 16 AT 2, HR 1, CZ 1, DK 1, LT 1, LT 2, LU 1, MT 2, DE 1, RO 1, RO 2, RO 3, SK 2, SE 1, 
SE 2, HU 2

Opis: grupa podmiotów średnio często publikujących w dwóch lub więcej językach. Cechą 
wyróżniającą podmioty do niej zaliczone jest brak (lub prawie brak) jakiejkolwiek aktywności 
na Twitterze. Prócz tego, także nie korzystano z Flickra. Mała część podmiotów (w różnym stopniu) 
wrzucała posty na YouTube’a i Instagrama, natomiast większość ich aktywności skupiała się wokół 
Facebooka. Tam z kolei zamieszczano głównie zdjęcia i filmy, a rzadko – linki.
W skrócie: grupa podmiotów aktywnych głównie na Facebooku, a częściowo na Instagramie 
i YouTubie, średnio często korzystająca z dwóch lub więcej języków

Źródło: opracowanie własne

Opisy zawarte w tabeli 5.33 warto zestawić z wartościami wskaź-
nika E-dipEUO, gdyż pozwala on porównać w wartościach liczbowych 
podejścia poszczególnych podmiotów do pięciu badanych mediów 
społecznościowych. Uzyskane w ten sposób wyniki przedstawiono 
na wykresie 5.7. Największy potencjał efektywności w kontekście dy-
plomacji publicznej cechował profile dyplomacji Francji, Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych, Europejskich oraz Obrony Belgii, Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych Litwy, Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
Niemiec, Biura Spraw Zagranicznych i Wspólnotowych Wielkiej 
Brytanii, prezydenta Malty, Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
Republiki Łotewskiej, kancelarii premiera i rządu Finlandii, pre-
miera Belgii Charlesa Michela oraz prezydenta Irlandii. Co ciekawe, 
wśród nich znalazły się profile reprezentujące dwa państwa – Litwę 
i Łotwę, które mają tylko jeden język oficjalny na swoim terytorium, 
niemający takiego statusu w żadnym innym państwie europejskim. 
Co więcej, języki litewski i łotewski nie są językami popularnymi jako 
języki obce wśród mieszkańców Unii Europejskiej. Jednoznacznie 
można więc stwierdzić, że resorty ds. polityki zagranicznej tych 
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państw prowadziły za pośrednictwem mediów społecznościowych 
działania o charakterze dyplomacji publicznej – aktywnie korzystały 
z różnych mediów społecznościowych, publikując tam atrakcyjne 
treści, w językach wskazujących na nakierowanie przekazów na od-
biorców zagranicznych. Bez wątpienia o ogromnym potencjale 
efektywności społecznościowej dyplomacji publicznej można mówić 
także w przypadku Francji, gdyż dyplomacji tego kraju w mediach 
społecznościowych poświęcono liczne profile, prowadzone w różnych 
językach. Wszystkie wymienione wyżej podmioty weszły w skład 
pierwszej lub czwartej grupy (zob. tabela 5.33).

Prezydentów i monarchów ze wszystkich krajów Unii Europejskiej 
podzielono na pięć grup. Tym co je odróżnia jest przede wszystkim 
użycie oraz intensywność korzystania z poszczególnych mediów spo-
łecznościowych. Występuje także zależność odnośnie liczby i rodzajów 
używanych języków. Prezydenci i rodziny królewskie, publikujący 
zazwyczaj w więcej niż jednym języku, znaleźli się w grupach drugiej 
i piątej, najaktywniejsze podmioty we wszystkich mediach społecz-
nościowych – w pierwszej, niekorzystające w ogóle z Facebooka 

– w trzeciej, a z Twittera – czwartej. Szczegółową charakterystykę 
każdej z grup zawarto w tabeli 5.34.

Wykres 5.7. Potencjał efektywności społecznościowej dyplomacji publicznej 
w 2018 roku prowadzonej przez wszystkie badane podmioty

Źródło: opracowanie własne na podstawie miernika E-dipEUO
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Tabela 5.34. Podobieństwa w użyciu pięciu wybranych mediów społecznościowych 
przez głowy państw Unii Europejskiej w 2018 roku z perspektywy dyplomacji 

publicznej (na podst. analizy przy pomocy algorytmu k-średnich)

NUMER 
GRUPY

LICZBA 
PODMIOTÓW

GŁOWY PAŃSTW

1 2 Polska, Finlandia

Opis: podmioty korzystające z jednego (Polska) lub dwóch (Finlandia) języków w mediach 
społecznościowych. Jedyni dwaj prezydenci, którzy posiadali m.in. profile na Flickrze. 
Aktywni również na Instagramie. Prezydent Polski posiadał kanał na YouTubie, gdzie 
(podobnie jak na Instagramie) zamieszczano duże liczby materiałów filmowych. Obydwa 
podmioty bardzo aktywne na Facebooku i Twitterze, przy czym na pierwszym publikując 
głównie zdjęcia, a drugim – równie często tweety tekstowe i linki.
W skrócie: podmioty wyraźnie aktywne na Facebooku, Twitterze, Instagramie i Flickrze

2 6 Austria, Francja, Irlandia, Malta, Słowenia, Wielka Brytania

Opis: podmioty prowadzące najczęściej wielojęzyczne profile w mediach społecznościowych, 
używając popularnych wśród Europejczyków języków obcych. Najbardziej aktywna 
grupa na Facebooku i Instagramie, średnio na Twitterze i YouTubie, natomiast w ogóle nie 
używająca Flickra. Głowy tych państw jednoznacznie publikowały najwięcej zdjęć.
W skrócie: podmioty aktywne przede wszystkim na Facebooku i Instagramie, a średnio 
na Twitterze i YouTubie, publikujące najczęściej w co najmniej dwóch (w tym popularnych) 
językach

3 3 Bułgaria, Hiszpania, Włochy

Opis: podmioty zasadniczo korzystające w mediach społecznościowych z jednego języka, 
oficjalnego w ich krajach. Nie posiadające profili na Facebooku i Flickrze. Instagrama używał 
jedynie prezydent Włoch, a YouTube’a – rodzina królewska Hiszpanii i wspomniany już 
prezydent Włoch. Wszystkie wymienione podmioty aktywnie używały Twittera.
W skrócie: podmioty aktywne głównie na Twitterze, używające jedynie języka oficjalnego 
kraju

4 4 Czechy, Dania, Niemcy, Szwecja

Opis: podmioty używające w mediach społecznościowych tylko jednego języka, oficjalnego 
kraju. W ogóle nieaktywne na Twitterze i Flickrze. Rodzina królewska Szwecji posiadała 
profil na YouTubie i Instagramie, a Danii – również na Instagramie. Cechą wspólną w ramach 
grupy było aktywne korzystnie z Facebooka, gdzie publikowano głównie zdjęcia i materiały 
filmowe.
W skrócie: podmioty aktywne jedynie na Facebooku, używające tylko jednego języka

5 8 Belgia, Chorwacja, Estonia, Holandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, 
Rumunia

Opis: podmioty używające więcej niż jednego języka w mediach społecznościowych, 
w szczególności na Twitterze. Zupełnie nieaktywne na Flickrze, mało aktywne na Instagramie, 
średnio często publikujące na Instagramie i Twitterze (różnego rodzaju posty). Wyróżniające 
się natomiast publikowaniem dużych liczb postów na Facebooku, w szczególności zdjęć 
i filmów.
W skrócie: podmioty często korzystające z Facebooka, a średnio z Twittera i Instagrama, 
często publikujące w kilku językach

Źródło: opracowanie własne
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Szefów rządów pod kątem społecznościowej dyplomacji publicznej 
w 2018 roku podzielono na trzy grupy (zob. tabela 5.35). Główną róż-
nicę pomiędzy nimi stanowiło korzystanie (lub nie) z poszczególnych 
mediów społecznościowych. Podmioty wymienione w grupie trzeciej 
nie były aktywne na Flickrze, w pierwszej – na Flickrze i Twitterze, 
natomiast z drugiej – aktywnie korzystały ze wszystkich pięciu badanych 
social mediów (publikując największe liczby postów). Natomiast jeśli 
chodzi o języki, to jedynie w przypadku grupy pierwszej większość 
zaliczonej do niej premierów bądź kanclerzy korzystało na swoich 
profilach wyłącznie z jednego języka. Szczegółową charakterystykę 
zawarto w poniższej tabeli (5.35).

Tabela 5.35. Podobieństwa w użyciu pięciu wybranych mediów społecznościowych 
przez szefów rządów państw Unii Europejskiej w 2018 roku z perspektywy 

dyplomacji publicznej (na podst. analizy przy pomocy algorytmu k-średnich)

NUMER 
GRUPY

LICZBA 
PODMIOTÓW

SZEFOWIE RZĄDÓW

1 7 Austria, Litwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Szwecja, Węgry

Opis: podmioty publikujące w mediach społecznościowych najczęściej w jednym języku. W ogóle 
nieużywające Flickra, prawie w ogóle Twittera. Niektóre z nich mające profile na Instagramie 
i YouTubie. Najczęściej i z największą intensywnością premierzy lub kanclerze z tej grupy korzystali 
z Facebooka. Ogółem jednak grupa najmniej aktywna w porównaniu z dwiema kolejnymi.
W skrócie: podmioty głównie korzystające z Facebooka, częściowo także z Instagrama 
i YouTube’a, zazwyczaj tylko w jednym języku

2 6 Chorwacja, Finlandia, Hiszpania, Łotwa, Polska, Wielka Brytania

Opis: podmioty publikujące w 1–3 różnych językach. Z dużą intensywnością korzystające 
ze wszystkich pięciu badanych mediów społecznościowych. Publikujące szczególnie dużo zdjęć, 
a następnie filmów – wszędzie z wyjątkiem Twittera, gdzie w miarę równomiernie zamieszczano 
różnego rodzaju treści.
W skrócie: najaktywniejsze podmioty – we wszystkich badanych mediach społecznościowych, 
w średnim stopniu korzystające z języków obcych

3 14 Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Francja, Grecja, Holandia, 
Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Włochy

Opis: podmioty korzystające zazwyczaj z kilku języków (oficjalnych w więcej niż jednym kraju Unii), 
najczęściej na Twitterze i Facebooku. W ogóle nieużywające Flickra, a jedynie część z nich w różnym 
stopniu aktywna na Instagramie i YouTubie. Najpopularniejszymi mediami w tej grupie były 
Facebook, gdzie publikowano głównie zdjęcia i materiały filmowe, oraz Twitter (z dominującymi 
zdjęciami i retweetami).
W skrócie: podmioty aktywne głównie na Facebooku i Twitterze, często publikujące w więcej niż 
jednym języku

Źródło: opracowanie własne
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Tabela 5.36. Podobieństwa w użyciu pięciu wybranych mediów 
społecznościowych przez ministrów ds. polityki zagranicznej państw 
Unii Europejskiej w 2018 roku z perspektywy dyplomacji publicznej 

(na podst. analizy przy pomocy algorytmu k-średnich)

NUMER 
GRUPY

LICZBA 
PODMIOTÓW

MINISTROWIE DS. POLITYKI ZAGRANICZNEJ

1 8 Chorwacja, Estonia, Grecja, Holandia, Litwa, Łotwa, Polska, Szwecja

Opis: podmioty publikujące w mediach społecznościowych zazwyczaj w dwóch językach, w tym 
po angielsku. Znikoma aktywność na Instagramie, mała na YouTubie. Jednakże na profilach 
na Flickrze zamieszczano bardzo duże liczby zdjęć. Średnia aktywność na Facebooku i Twitterze, 
przy czym na pierwszym udostępniano głównie zdjęcia, a na drugim – zdjęcia i retweety.
W skrócie: podmioty publikujące w dwóch językach, bardzo aktywne na Flickrze, rzadko 
korzystające z YouTube’a, średnio z Facebooka i Twittera, a prawie wcale z Instagrama

2 5 Austria, Belgia, Francja, Hiszpania, Wielka Brytania

Opis: podmioty publikujące najczęściej w dwóch lub więcej językach, w tym popularnych jako 
obce w krajach Wspólnoty. Charakteryzujące się dużą aktywnością we wszystkich badanych 
mediach społecznościowych. Dominującymi rodzajami postów (niezależnie od medium) były 
zdjęcia, z wyjątkiem Twittera, gdzie równie często retweetowano treści.
W skrócie: podmioty prowadzące wielojęzyczne profile, aktywne we wszystkich badanych 
mediach społecznościowych

3 6 Bułgaria, Cypr, Luksemburg, Malta, Rumunia, Słowacja

Opis: podmioty z tej grupy, najczęściej ze wszystkich publikowały treści jedynie w jednym języku 
(z wyjątkiem Twittera). Wcale lub prawie wcale nie używały Flickra, Instagrama i YouTube’a. Mało 
korzystały z Twittera. Średnio dużo używały Facebooka, gdzie zamieszczano różnego rodzaju 
treści. Ogółem najmniej aktywna grupa w social mediach.
W skrócie: najczęstsze korzystanie jedynie z jednego języka, średnia aktywność na Facebooku, 
mała na Twitterze, praktycznie znikoma na YouTubie, Instagramie i Flickrze

4 8 Czechy, Dania, Finlandia, Irlandia, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Włochy

Opis: podmioty prowadzące profile w mediach społecznościowych w jednym, dwóch lub 
trzech językach, przy czym najczęściej w jednym lub dwóch. Praktycznie brak aktywności 
na Flickrze, a na Instagramie profile miało tylko kilka resortów. Średnia częstotliwość aktywności 
na Facebooku, Twitterze i YouTubie. Prócz zdjęć także dużo udostępnień i linków.
W skrócie: różne podejścia do języków, znacząca aktywność jedynie na Facebooku, Twitterze 
i YouTubie

Źródło: opracowanie własne

W przypadku ministrów ds. polityki zagranicznej państw człon-
kowskich Unii Europejskiej w 2018 roku wyodrębniono cztery grupy 
(zob. tabela 5.36). Jednakże różnice pomiędzy nimi były niewielkie 
w porównaniu z podziałem wszystkich podmiotów, głów państw 
czy szefów rządów. Świadczy to przede wszystkim o dużej jedno-
rodności – pewnym standardzie – w wykorzystywaniu mediów 
społecznościowych do dyplomacji publicznej przez szefów resortów 
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ds. polityki zagranicznej. Najwyraźniej dostrzegalnymi różnicami 
pomiędzy grupami było używanie języków, które są popularne jako 
obce w krajach Unii, przez podmioty z grupy drugiej, korzystanie 
z Flickra jedynie przez szefów resortów z pierwszej i drugiej grupy, 
a także publikowanie licznych zdjęć przez podmioty z grupy drugiej 
na Instagramie. Jeśli zaś chodzi o Twittera i YouTube’a, to najrzadziej 
korzystali z niego przedstawiciele państw wymienionych w grupie 
trzeciej. Każdą z wydzielonych grup w ramach kategorii ministrów 
ds. polityki zagranicznej opisano w tabeli 5.36.

Na podstawie porównania podmiotów w ramach ich kategorii 
(przy pomocy wskaźnika E-dipEUO) widać wyraźnie, że działalność 
ministrów ds. polityki zagranicznej cechowała się dużo większym 
potencjałem efektywności, niż szefów rządów czy głów państw. 
Prezydenci Malty, Irlandii oraz rodzina królewska Wielkiej Brytanii, 
wyróżniający się w grupie głów państw, zostali także (razem) za-
kwalifikowani do grupy drugiej (por. tabela 5.34). Jeśli zaś chodzi 
o szefów rządów i ministrów ds. polityki zagranicznej, potencjał 
efektywności nie szedł w parze z podobieństwem w korzystaniu 
z mediów społecznościowych.

Większość krajów mających podmioty z najwyższymi wartościami 
wskaźnika E-dipEUO ma więcej niż jeden język oficjalny (co prze-
kłada się na używanie go w mediach społecznościowych) lub na ich 
terytorium obowiązuje język popularny wśród mieszkańców Unii. 
Na wyróżnienie zasługuje przede wszystkim premier Węgier, którego 
aktywność w mediach społecznościowych cechowała się relatywnie 
dużym potencjałem efektywności z perspektywy dyplomacji publicz-
nej, choć język węgierski nie należy do najpopularniejszych w Unii. 
Prócz niego należy także wymienić przywołane już wcześniej resorty 
Litwy i Łotwy. Wartości dla poszczególnych badanych podmiotów 
zamieszczono w tabeli 5.37.
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Tabela 5.37. Potencjał efektywności społecznościowej dyplomacji 
publicznej w ramach trzech kategorii podmiotów w 2018 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie miernika E-dipEUO

Porównując państwa, wzięto pod uwagę aktywność reprezentują-
cych je podmiotów (min. jednego, a maksymalnie trzech) w pięciu 
analizowanych mediach społecznościowych w 2018 roku, uwzględ-
niając jednocześnie wszystkie dotychczas omówione dane cząstkowe. 
W ten sposób kraje Unii Europejskiej podzielono na 3 grupy. Liczba 
użytych zmiennych uniemożliwiła tak szczegółowy opis każdej z nich, 
jak w przypadku np. podmiotów. Wskazano więc na najważniejsze 
podobieństwa w kwestii korzystania z mediów społecznościowych. 
Kraje należące do poszczególnych trzech grup zaznaczono na ry-
sunku 5.6.
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Rysunek 5.6. Podział państw Unii pod względem wykorzystywania przez 
reprezentujące je podmioty mediów społecznościowych w 2018 roku 

(wygenerowany z wykorzystaniem algorytmu k-średnich)

 

 

Źródło: opracowanie własne

Pierwszą grupę (kolor zielony) stanowiło dziesięć państw: Bułgaria, 
Cypr, Czechy, Dania, Grecja, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowacja 
i Węgry. Były to głównie kraje, w których funkcjonuje tylko jeden 
język oficjalny, ale i takie mające ich więcej (Cypr, Luksemburg), 
natomiast w żadnym z nich językiem oficjalnym nie był angielski. 
Zatem podobieństwa między nimi nie wynikały z kryterium języ-
kowego. Głowy tych państw w znikomym stopniu lub w ogóle nie 
używały mediów społecznościowych, natomiast szefowie rządów byli 
średnio aktywni na Twitterze. Cechą wspólną krajów w tej grupie 
był brak aktywności na Flickrze i Instagramie. Ogółem zaś kraje 
te w małym stopniu były aktywne w mediach społecznościowych.

W grupie drugiej (oznaczonej na niebiesko) znalazło się dwanaście 
krajów: Belgia, Chorwacja, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, 
Holandia, Łotwa, Polska, Słowenia, Wielka Brytania i Włochy. Są one 
bardzo różne pod względem używanych języków, stąd znalezienie 
zależności nie było możliwe. Prezydenci i monarchowie tych państw 
byli najaktywniejsi spośród wszystkich głów państw na Twitterze, zaś 
szefowie rządów oraz ministrowie ds. polityki zagranicznej używali 
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większej liczby języków w porównaniu z podmiotami tych kategorii 
z innych państw. Co więcej, jedynie szefowie resortów z tej grupy ko-
rzystali z Flickra, jednocześnie stanowiąc najaktywniejsze podmioty 
(zarówno w stosunku do grup państw, jak i kategorii podmiotów). 
Ogółem grupę tę tworzyły państwa prowadzące najbardziej wielo-
języczne profile w mediach społecznościowych, używające języków 
popularnych jako obce w Unii. Wszystkie podmioty reprezentujące 
te państwa korzystały z (prawie) każdego rodzaju badanych mediów 
społecznościowych, co świadczy o dużej aktywności. Jeśli zaś chodzi 
o formy postów, to prócz zdjęć zamieszczano także istotnie dużo 
udostępnień.

Ostatnią, trzecią grupę, stanowiło sześć państw – Austria, Irlandia, 
Litwa, Malta, Szwecja i Rumunia (oznaczone na fioletowo). W dwóch 
z nich (w Irlandii i na Malcie) językiem oficjalnym jest m.in. angiel-
ski, a w Austrii – niemiecki, czyli języki, popularne jako obce wśród 
mieszkańców Unii Europejskiej. Kraje te cechują także znaczące 
podobieństwa odnośnie do liczby i rodzajów publikowanych treści, 
a także używanych mediów społecznościowych przez poszczególne 
osoby/urzędy. Charakterystyczna była była bardzo mała aktywność 
w social mediach ministrów ds. polityki zagranicznej, którzy najrza-
dziej korzystali z Twittera spośród wszystkich tego typu podmiotów. 
Co więcej, podobnie jak szefowie resortów z grupy drugiej, w ogóle 
nie używali Flickra. Głowy tych państw najaktywniej publikowały 
na YouTubie na tle pozostałych monarchów i prezydentów, a także 
zamieszczały najwięcej linków i udostępnień na Facebooku. Ogółem 
zaś w całej tej grupie zazwyczaj używano angielskiego oraz języków 
oficjalnych w pojedynczych krajach Unii, a publikowane posty naj-
częściej miały formę materiałów wizualnych lub audiowizualnych. 
Kraje z tej grupy cechowała średnia aktywność w mediach społecz-
nościowych w porównaniu z pozostałymi dwiema.

Bardziej szczegółowe porównanie omówionych trzech grup 
państw przedstawiono na wykresie 5.8. Starano się przy jego pomocy 
zestawić m.in. aktywność trzech kategorii podmiotów z trzech grup 
państw w kontekście liczby i różnorodności używanych języków, 
a także zamieszczanych rodzajów postów. Użycie skali porządkowej 
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w odniesieniu do aktywności (od jej braku do dużej) w stosunku 
do poszczególnych cech pozwoliło w czytelny sposób zauważyć 
różnice pomiędzy krajami.

Wykres 5.8. Charakterystyka trzech grup państw pod kątem aktywności 
w mediach społecznościowych podmiotów je reprezentujących

 

 

liczba języków (1)
różnorodność języków (1)

zdjęcie (1)

film i audio (1)

tekst (1)

link (1)

udostępnienie (1)

liczba języków (2)

różnorodność językowa (2)

zdjęcie (2)
film (2)

tekst (2)link (2)
udostępnienie (2)

liczba języków (3)

różnorodność językowa (3)

zdjęcie (3)

film (3)

tekst (3)

link (3)

udostępnienie (3)

liczba aktywych
podmiotów

liczba social mediów

Różnice w użyciu mediów społecznościowych pomiędzy trzema grupami 
państw Unii w 2018 roku 

grupa 1 grupa 2 grupa 3

wcale  mało   średnio    dużo 

(1) – odnosi się do zawartości profili głów państw w ramach poszczególnych grup państw 
(2) – odnosi się do zawartości profili szefów rządów w ramach poszczególnych grup państw 
(3) – odnosi się do zawartości profili ministrów ds. polityki zagranicznej w ramach poszczególnych grup państw 

Źródło: opracowanie własne

Wykres ten pokazuje, że druga grupa państw była najaktywniej-
sza, pierwszą charakteryzowała znikoma aktywność głów państw, 
a trzecią – ministrów ds. polityki zagranicznej. Wskazuje również 
na typy postów najrzadziej oraz najczęściej publikowanych przez 
trzy kategorie podmiotów z trzech grup państw (np. relatywnie 
mało zamieszczano postów tekstowych i linków). Ilustruje on także 
zależności dotyczące używania języków (np. głowy państw z grupy 
trzeciej korzystały z większej liczby języków na swoich profilach 
niż prezydenci i monarchowie z grup pierwszej i drugiej). Przede 
wszystkim jednak tłumaczy, jak trudno jest wykazać jednoznaczne 
podobieństwa pomiędzy całymi krajami w używaniu mediów spo-
łecznościowych w celu dyplomacji publicznej. W tym przypadku 
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podobieństwa bądź różnice w większym stopniu niż w poprzednich 
porównaniach, traktujących o konkretnych mediach społecznościo-
wych, mają charakter kierunków. Innymi słowy, poszczególne państwa 
w ramach grup są sobie bliższe, prowadzą działania w niektórych 
punktach zbieżne, lecz nie można tutaj mówić o sztywnej klasyfikacji 
i jednoznacznie wnioskować o całych państwach.

Rysunek 5.7. Potencjał efektywności społecznościowej dyplomacji publicznej 
państw w 2018 roku (na podst. reprezentujących je podmiotów)

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie miernika E-dipEUS

Na danych, które posłużyły do klastrowania i podziału państw 
na grupy, zastosowano także miernik E-dipEUS, by móc zobaczyć, na ile 
podobieństwa w używaniu mediów społecznościowych pokrywają się 
z potencjałem efektywności społecznościowej dyplomacji publicznej. 
Otrzymane wyniki przedstawiono na rysunku 5.7, a konkretne ich 
wartości zawarto w tabeli 5.38. Największym potencjałem efektywności 
cieszyły się działania w mediach społecznościowych podmiotów repre-
zentujących Belgię (23,18), Wielką Brytanię (20,14) i Francję (11,97), 
które także stanowiły część grupy drugiej (zob. rysunek 5.6). W odnie-
sieniu do pozostałych krajów, które znalazły się w pierwszej dziesiątce 
(Niemiec, Austrii, Finlandii, Malty, Włoch, Irlandii i Cypru), nie było 
analogii z klastrowaniem. Co więcej, spośród nich w Belgii, Finlandii, 
Irlandii, na Malcie i Cyprze obowiązuje więcej niż jeden język oficjalny, 
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mający taki status także w innych państwach Unii. Natomiast prócz 
Finlandii i Cypru wszystkie wymienione kraje posiadają języki oficjalne 
popularne jako obce wśród mieszkańców Wspólnoty. Wskazuje to jed-
noznacznie na fakt, że zróżnicowanie uzyskanych wartości E-dipEUS 
w dużej mierze wiąże się z używanymi językami obcymi.

Tabela 5.38. Potencjał efektywności społecznościowej dyplomacji publicznej 
państw w 2018 roku (na podst. reprezentujących je podmiotów)

Źródło: opracowanie własne na podstawie miernika E-dipEUS

Podsumowując, można stwierdzić, że podobieństwa w korzysta-
niu z mediów społecznościowych przez poszczególne państwa mają 
przede wszystkim związek z rodzajami publikowanych treści, wyko-
rzystywanymi mediami społecznościowymi i aktywnością podmiotów. 
Natomiast wartości wskaźnika E-dipEUS w dużym stopniu kształtują 
języki używane w mediach społecznościowych. Zastosowanie tych 
dwóch metod w odniesieniu do tych samych danych pozwala spojrzeć 
na społecznościową dyplomację publiczna krajów Unii z dwóch róż-
nych perspektyw, tym samym zwracając uwagę na to, że duża aktyw-
ność w mediach społecznościowych nie zawsze wiąże się z znacznym 
potencjałem efektywności społecznościowej dyplomacji publicznej.
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PODSUMOWANIE

Korzystanie z klastrowania przy pomocy algorytmu k-średnich 
pozwala na znalezienie podobieństw pomiędzy podmiotami w przy-
padku ich aktywności w mediach społecznościowych. W wyniku 
tego możliwy jest opis utworzonych grup – ich cech i porównanie 
na zasadzie nominalnej.

Stosowanie miernika E-dip (i jego wariantów) umożliwia z ko-
lei badanie potencjału efektywności społecznościowej dyplomacji 
publicznej z uwzględnieniem wag. Dzięki otrzymanym wartościom 
liczbowym E-dip pozwala porównywać podmioty/kraje w ramach 
tego samego medium społecznościowego, różnych social mediów, 
a także w perspektywie czasowej.

Wzór na E-dip (i jego warianty) ma charakter adaptacyjny – moż-
liwe są jego modyfikacje, uwzględniające popularne w danym okresie 
media społecznościowe, deklarowaną znajomość języków obcych, 
jak i atrakcyjność treści z perspektywy internautów, w szczególności 
pochodzących z badanego obszaru.

W przypadku Facebooka i Twittera wykorzystanie klastrowa-
nia pozwala na dość szczegółową charakterystykę grup, natomiast 
w stosunku do YouTube’a, Instagrama i Flickra ma mniejsze zasto-
sowanie, gdyż publikowane są tam jedynie określonego rodzaju 
treści, co powoduje, że główną różnicą pomiędzy grupami okazuje 
się liczba postów. Podobieństwa w odniesienkiu do klastrownia 
nie zawsze pokrywają się z potencjałem efektywności mierzonym 
wskaźnikami E-dip.

Jeśli chodzi o aktywności państw w mediach społecznościowych, 
to główne różnice zależą od liczby i rodzajów treści, a także podmio-
tów publikujących w poszczególnych mediach społecznościowych. 
Natomiast jeśli chodzi o E-dipEUS, kluczowe jest używanie poszcze-
gólnych języków.
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ZAKOŃCZENIE

W 2018 roku dostęp do internetu był w Unii Europejskiej 
standardem, a prowadzenie stron internetowych i systema-
tyczne publikowanie treści w mediach społecznościowych 

nie było już wartością dodaną, lecz regułą. Jednakże w tym okresie 
internet, a w szczególności media społecznościowe, nie były darzone 
dużym zaufaniem. Nie traktowano ich także jako pierwszorzędnych 
źródeł informacji o polityce krajowej bądź europejskiej. Internauci 
mieli ambiwalentny stosunek do użycia mediów społecznościowych 
w celach związanych z polityką czy dyplomacją1. Z jednej strony dla 
wielu z nich była to forma nowoczesnego sposobu bycia na bieżąco 
z wydarzeniami politycznymi, która może zainteresować innych 
tym tematem, a także miejsce do wyrażenia własnego zdania, lecz 
z drugiej większość internautów podzielało opinię, że treściom z me-
diów społecznościowych dotycącym polityki nie można ufać. Były 
to pierwsze sygnały, jeszcze sprzed pandemii COVID-19, „intuicji” 
internautów w odniesieniu do nasilających się w internecie zjawisk 
dezinformacji i fake newsów, które pogłębiło przeniesienie większości 
aktywności ludzi do internetu.

Pandemia okazała się ogromnym wyzwaniem dla dyplomacji 
cyfrowej, która stała się dominującą formą dyplomacji publicznej 
(i dyplomacji w ogóle) w tamtym czasie. Z kolei prowadzone badania 
społecznościowej dyplomacji publicznej w okresie braku wielkich 
ogólnoświatowych czy ogólnoeuropejskich kryzysów były badaniami 
niszowymi, tj. dotyczyły jednej z form dyplomacji, która funkcjo-
nowała często jako „dodatek” do całego spectrum komunikowania 
w ramach dyplomacji. Ograniczenia w podróżowaniu, niepokój czy 

1 Standard Eurobarometr 90, Media use in European Union, p. 99.
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późniejsze zagrożenie bezpieczeństwa międzynarodowego w Europie 
spowodowały rewolucję i wiele zmian w obszarze dyplomacji cyfrowej, 
niemożliwych wcześniej do przewidzenia.

Zaprezentowane badania empiryczne prowadzono z perspekty-
wy państwocentrycznej. Skupiono się na procesie komunikowania 
podmiotów odpowiedzialnych za dyplomację publiczną państw Unii 
Europejskiej, a skierowanego do obywateli innych państw człon-
kowskich za pośrednictwem mediów społecznościowych. Badano 
przede wszystkim perspektywę nadawcy, starając się określić po-
tencjał efektywności sposobu używania mediów społecznościowych 
do dyplomacji publicznej.

Podjęte badania, w porównaniu do innych analiz aktywności w social 
mediach (np. polityków, publikowanych na w ramach Twiplomacy2), 
wyróżnia uwzględnienie kryterium użycia języków. Informacje 
te uzupełniono o dane dotyczące liczby i rodzajów publikowanych 
postów, biorąc pod uwagę ich atrakcyjność dla internautów, popular-
ność medium społecznościowego oraz liczbę aktywnych podmiotów 
z poszczególnych krajów.

Nadrzędnymi celami było wskazanie różnic oraz podobieństw 
w użyciu mediów społecznościowych przez państwa Unii oraz pod-
mioty odpowiedzialne za dyplomację publiczną. Ponadto chodziło 
o opracowanie miernika, który pozwoli w łatwy sposób na porówna-
nie potencjału efektywności używania mediów społecznościowych 
przez poszczególne podmioty lub państwa.

Użyty do badań miernik ma charakter adaptacyjny, bo tylko 
to umożliwia opis tak dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, 
jaką stanowi internet. W zaproponowanym wzorze uwzględniono pięć 
najczęściej używanych mediów społecznościowych przez podmioty 
zajmujące się dyplomacją w 2018 roku i dodano do nich wagi odnoszą-
ce się do zainteresowania nimi internautów w tym okresie. Jednakże 
zarówno polityki korzystania z mediów społecznościowych przez 
władze, jak i rynek social mediów stale się zmieniają, dlatego kolejne 
użycie miernika wymaga zaktualizowania tych kryteriów w stosunku 

2 https://twiplomacy.com/ (dostęp: 30.06.2020).

https://twiplomacy.com/
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do postawionych celów. To samo dotyczy języków oraz oceny atrak-
cyjności form w mediach społecznościowych. Wagi im przypisane 
w tym badaniu w przyszłości będą wymagały aktualizacji. Możliwe, 
że zmianie ulegnie także czołówka najpopularniejszych języków obcych, 
a dodatkowego rozróżnienia wymagać będą formy, w jakich publiko-
wane są treści. Tylko takie, elastyczne podejście do badań dyplomacji 
publicznej w mediach społecznościowych pozwala na jej rzetelny 
opis. Choć opracowany miernik można przystosować do określonej 
rzeczywistości, należy w niektórych przypadkach podejść do niego 
krytycznie. Czasem może okazać się konieczne użycie dodatkowych 
zmiennych, charakteryzujących treści z danego medium społecz-
nościowego (np. rozdzielczość, czas trwania). Wynika to z faktu, 
że klucz kategoryzacyjny rodzajów postów został skonstruowany tak, 
by móc porównać w ramach jednego badania aktywność w wielu 
różnych mediach społecznościowych jednocześnie, co w niektórych 
przypadkach powoduje zubożenie danych, w szczególności w sytuacji 
publikowania tylko jednego rodzaju postów.

Przyjęcie w badaniach wielu perspektyw, bazujących na łączeniu 
różnych metod badawczych, pozwoliło na maksymalnie obiektywne 
wnioskowanie na temat potencjału efektywności społecznościowej 
dyplomacji publicznej państw Unii. Należy jednak podkreślić, że za-
równo same badania, jak i zaproponowane narzędzia nie pozwalają 
na wskazanie efektywności wykorzystywania mediów społeczno-
ściowych do dyplomacji, a jedynie określenie jej potencjału. Dzieje 
się tak, ponieważ na sukces (efektywność) wykorzystywania mediów 
społecznościowych do dyplomacji publicznej mają wpływ także 
inne czynniki, jak np. tradycyjne media, strategie soft power państw, 
korporacje prywatne, trzeci sektor czy rozpoznawalne postaci repre-
zentujące dany kraj. Profesjonalizm w prowadzeniu profili w mediach 
społecznościowych nie gwarantuje zatem sukcesu, ale stanowi o jego 
potencjale. Z kolei przy sprzyjających czynnikach pozainternetowych 
prowadzenie profili w mediach społecznościowych w sposób niedo-
stosowany do komunikacji o charakterze dyplomacji publicznej nie 
będzie jej efektywnym narzędziem.
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Przeprowadzone badania wykazały, że najwyższym potencja-
łem społecznościowej dyplomacji publicznej wśród krajów Unii 
Europejskiej charakteryzowały się Belgia i Wielka Brytania, Francja, 
a także Niemcy i Austria. Na wynik tych państw miało wpływ przede 
wszystkim to, że ich języki oficjalne były popularne jako obce w Unii, 
a także duża aktywność na Facebooku. Liczba użytkowników danego 
języka stanowi nierówność pomiędzy państwami niemożliwą do wy-
eliminowania, która w przypadku dyplomacji publicznej ma znaczący 
wpływ na wartości wskaźnika E-dip.

Jeśli zaś chodzi o różnice pomiędzy grupami państw podobnie 
korzystających z mediów społecznościowych do celów dyplomacji 
publicznej, to nie można było mówić o podziale analogicznym do tego, 
jaki opracowali np. Hallin i Mancini w odniesieniu do systemów me-
dialnych3. Było jednak możliwe wyodrębnienie trzech grup (I: Bułgaria, 
Cypr, Czechy, Dania, Grecja, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowacja, 
Węgry, II: Belgia, Chorwacja, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, 
Holandia, Łotwa, Polska, Słowenia, Wielka Brytania, Włochy, III: 
Austria, Irlandia, Litwa, Malta, Szwecja, Rumunia), choć różnice 
pomiędzy nimi okazały się niewielkie. Wynikały one głównie z braku 
aktywności jednego lub dwóch podmiotów reprezentujących dany kraj 
w badaniach lub (w mniejszym stopniu) z ograniczonej aktywności. 
W ramach poszczególnych grup znalazły się zarówno kraje o różnej 
wielkości, językach, a także okresie dołączenia do Wspólnoty. Świadczy 
to o tym, że korzystanie z mediów społecznościowych w dyplomacji 
publicznej dzieli Unię Europejską w nietypowy sposób.

Różnice pomiędzy grupami podmiotów mającymi podobne podejście 
do wykorzystania mediów społecznościowych do dyplomacji publicz-
nej okazały się wyraźniejsze niż pomiędzy analogicznymi grupami 
utworzonymi z państw. Przede wszystkim liczba, a następnie rodzaje 
postów były głównymi kryteriami wyznaczającymi podobieństwa. 
(Znaczenie języków było znacznie mniejsze niż w przypadku wyni-
ków uzyskanych przy zastosowaniu miernika E-dip). Z perspektywy 

3 D.C. Hallin, P. Mancini, Systemy medialne. Trzy modele mediów i polityki w ujęciu 
porównawczym, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007, 
s. 21.
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dyplomacji publicznej świadczy to raczej o zindywidualizowanym 
podejściu do tego tematu niż stosowaniu ogólnopaństwowej strategii 
prowadzenia działań w mediach społecznościowych przez wszystkie 
podmioty krajowych systemów dyplomatycznych.

Jeśli zaś chodzi o ogólne trendy w mediach społecznościowych, 
to można zauważyć, że głowy państw były najaktywniejszą grupą 
na Instagramie, szefowie rządów – na Twitterze i YouTubie, a mini-
strowie ds. polityki zagranicznej – na Facebooku i Flickrze. Ponadto 
najczęściej wielojęzyczne profile prowadzili ministrowie ds. polityki 
zagranicznej we wszystkich badanych mediach społecznościowych 
z wyjątkiem Instagrama, gdzie wyróżniali się szefowie rządów.

Kontynuacją i komentarzem do tych wyników jest odpowiedź 
na pytanie o przyczyny obserwowanych różnic. Innymi słowy, dlaczego 
niektóre podmioty/państwa korzystają z mediów społecznościowych 
z perspektywy dyplomacji w określony sposób, a także dlaczego 
w niektórych przypadkach tego rodzaju działanie cechuje mniejszy, 
a w innych większy potencjał efektywności. Można wymienić kilka 
aspektów, które decydują o tych różnicach, m.in. zakres polityki 
zagranicznej kraju, znaczenie na arenie międzynarodowej, bieżącą 
sytuację w państwie, strategię dokumentacji relacji dyplomatycz-
nych, posiadane zasoby czy języki urzędowe na danym terytorium. 
Są one wypadkową czynników pozainternetowych oraz przyjętych 
kryteriów stanowiących o potencjale efektywności społecznościowej 
dyplomacji publicznej.

Po pierwsze, poszczególne kraje różnią się skalą prowadzonej 
polityki zagranicznej. Stanowi to często pochodną ich wielkości, 
historii, posiadanych zasobów itd. Sytuacja, w której dany kraj jest 
aktywny na konkretnym polu, automatycznie powoduje, że gene-
rowane są liczne treści tematyczne do zamieszczenia na profilach 
w mediach społecznościowych, które (jako że dotyczą spraw między-
narodowych) mogą zaciekawić zagranicznych odbiorców. Przykładem 
kraju prowadzącego szeroką zakrojoną politykę zagraniczną może 
być Francja. Natomiast w ramach Unii Europejskiej są także państwa, 
których polityka zagraniczna prowadzona jest w mniejszej skali. 
Uwidacznia to choćby fakt, że jedna osoba pełni funkcję szefa kilku 
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resortów (np. w Luksemburgu), gdyż jest to po prostu mały kraj. 
Warto jednakże dodać, że skala prowadzonej polityki nie musi być 
jedynie pochodną wielkością kraju – może się zmieniać w czasie i być 
w danym momencie związana np. z jakimś ważnym wydarzeniem 
(organizacją światowej imprezy sportowej itp.).

Drugą przyczynę częstotliwości i określonych sposobów korzy-
stania z mediów społecznościowych można ująć jako „znaczenie 
międzynarodowe kraju”. Chodzi o wyróżnianie się i kojarzenie 
z polityką i sprawami międzynarodowymi. Jako przykład można 
podać Belgię, w stolicy której swoje siedziby mają główne organy 
Unii Europejskiej.

Za istotną przyczynę ewentualnego nakierowania bądź nie-
nakierowania przekazów w mediach społecznościowych na dy-
plomację można uznać także bieżącą sytuację w kraju. Zdarzają 
się bowiem okresy, w czasie których dla władz ważniejsze jest 
budowanie tożsamości narodowej bądź tłumaczenie prowadzonej 
polityki obywatelom niż pozyskiwanie sympatii i zainteresowania 
odbiorców zagranicznych. Może to dotyczyć zarówno czasu kampanii 
wyborczej, jak i zagrożenia wojną domową czy innym kryzysem 
wewnątrzpaństwowym.

Czwartym powodem, który może być kluczowy, jeśli chodzi 
o korzystanie z mediów społecznościowych przez władze w celu 
dyplomacji publicznej, jest dokumentowanie budowania relacji (lub 
koalicji) na oczach środowiska międzynarodowego. Może to stanowić 
wyraz zarówno otwarcia na współpracę z innymi krajami, potwier-
dzenia swojej pozycji jako aktora procesów międzynarodowych, 
jak i tzw. ogrzewanie się w blasku innych. Dotyczy to przykładowo 
opublikowania postu (z odpowiednimi tagami i hashtagami) traktu-
jącego o spotkaniu z reprezentantem innego kraju w celu nawiązania 
współpracy, informowania o udziale w międzynarodowym spotkaniu 
lub zwrócenia uwagi na zostanie koalicjantem innego kraju (uzna-
wanego za lidera w jakiejś dziedzinie).

Piąta przyczyna to czynnik wynikający z posiadanych zasobów 
zarówno technicznych, jak i ludzkich. By móc bowiem mówić o po-
tencjale efektywności, ogromne znaczenie ma przygotowywanie 
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materiałów na bieżąco, w dobrej jakości, a także w językach obcych. 
Wiąże się to więc, po pierwsze, z wykwalifikowanym personelem, 
a po drugie, odpowiednim zapleczem technicznym.

Ostatnim aspektem, który udało się zidentyfikować jako mający 
wpływ na potencjał efektywności i podobieństwa w użyciu mediów 
społecznościowych w celu dyplomacji publicznej, jest posiadanie 
na terytorium języków urzędowych mających taki status także w in-
nych krajach lub popularnych jako obce. W związku z tym aktywność 
niektórych krajów może mieć jednocześnie wymiar komunikacji 
skierowanej do wewnątrz i na zewnątrz kraju. Szczególnie wyraź-
nie widać to na przykładzie języka angielskiego. Jego zastosowanie 
np. przez Wielką Brytanię czy Maltę może być realizacją dwóch 
celów przy pomocy jednego profilu/postu (z perspektywy języka).

Przyczyny określonych sposobów korzystania z mediów spo-
łecznościowych przez poszczególne pomioty bądź państwa w celu 
dyplomacji publicznej mogą wynikać zarówno z uwarunkowań 
dotyczących konkretnych państw, jak i aspektów technicznych czy 
językowych. Opisane okoliczności, mogące mieć wpływ na kształt 
społecznościowej dyplomacji publicznej, nie wyczerpują tematu, 
gdyż często dotyczą dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.

W nawiązaniu do wymienionych przyczyn nasuwa się jeszcze 
pytanie o to, czy można sformułować uniwersalne rekomendacje 
w odniesieniu do tego, jak najefektywniej wykorzystywać potencjał 
mediów społecznościowych w dyplomacji publicznej. Ze względu 
na dużą różnorodność krajów Unii najodpowiedniejsze wydaje się 
indywidualne wypracowanie strategii korzystania z mediów spo-
łecznościowych dla poszczególnych z nich. Natomiast na podstawie 
przeprowadzonej analizy można wskazać ogólne rekomendacje 
w stosunku do dużych, średnich i małych państw (odnośnie do liczby 
profili i języków używanych w mediach społecznościowych), najlepsze 
rozwiązania dotyczące rodzajów prowadzonych profili, a także zalece-
nia związane z celem ich prowadzenia (w nawiązaniu do zawartości).

Pierwsza z trzech ogólnych rekomendacji dotyczy największych 
powierzchniowo państw, najbardziej zaludnionych, prowadzących 
aktywną politykę zagraniczną i będących znaczącym aktorem stosunków 
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międzynarodowych. W ich przypadku zalecane jest prowadzenie 
jednego profilu dla całego kraju do celów brandingu (wielojęzycznego 
lub po angielsku) oraz kilku związanych z dyplomacją i kwestiami 
politycznymi. W szczególności w przypadku Facebooka, Twittera 
(oraz YouTube’a) rekomenduje się prowadzenie jednego profilu 
głowy państwa (w języku urzędowym oraz min. jednym dodatko-
wym), dwóch profili szefa rządu (w tym jednego w języku/językach 
urzędowych, a drugiego w innym) oraz min. dwóch profili mini-
sterstwa ds. polityki zagranicznej (w języku/językach urzędowych, 
w j. angielskim oraz innym/innych).

Dla średnich krajów, zarówno z perspektywy obszaru i liczby 
mieszkańców, jak i znaczenia międzynarodowego, najlepsze okazuje 
się poświęcanie jednego profilu każdemu z trzech podmiotów (głowie 
państwa, szefowi rządu oraz ministrowi ds. polityki zagranicznej), 
przy czym ważne, by profile te były wielojęzyczne (min. dwujęzyczne 

– w języku/językach urzędowych oraz innym).
Natomiast w przypadku małych państw, głównie z perspektywy 

terytorium i liczby ludności, posiadających ograniczone zasoby 
(np. ze względu na łączenie funkcji ministra kilku resortów przez 
jedną osobę), rekomenduje się jeszcze inne rozwiązanie. W tej sytuacji 
najlepsze wydaje się prowadzenie jednego profilu brandingowego 
kraju (najlepiej w języku angielskim) oraz jednego stricte służącego 
dyplomacji państwa (także najlepiej po angielsku). Prócz tego warto, 
by poszczególne podmioty odpowiedzialne za dyplomację prowadziły 
profile jedynie w języku/językach urzędowych.

Opisane propozycje uwzględniają m.in. opisane wyżej możliwe 
przyczyny różnego podejścia do korzystania z mediów społecznościo-
wych do celów dyplomacji oraz stopień nakierowania na nią profili 
poszczególnych kategorii podmiotów (na podstawie przeprowadzo-
nych badań). Formułując je, starano się także uwzględnić konieczność 
systematycznego publikowania treści sprawdzonych, przygotowanych 
w profesjonalny sposób i interesujących dla odbiorców. Jeśli zaś chodzi 
o inny język prowadzenia profili, to jeśli angielski nie jest językiem 
oficjalnym kraju, to za najlepsze rozwiązanie należy uznać wybranie 
go jako dodatkowego. Warto jednak podkreślić, że decyzje dotyczące 
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liczby i języków prowadzonych profili w mediach społecznościowych 
powinny być podejmowane z perspektywy poszczególnych podmio-
tów bądź państw. Zaproponowana klasyfikacja została opracowana 
na gruncie teoretycznym, a zastosowanie rozwiązań dla konkretnych 
państw pozostaje kwestią wymagającą głębszej analizy, co więcej – 
może zmieniać się w czasie.

Warto podjąć jeszcze temat najlepszych rozwiązań dotyczących 
rodzajów profili służącym podmiotom reprezentującym poszczególne 
państwa w dyplomacji publicznej. Z przeprowadzonych badań wynika, 
że w większości przypadków do oficjalnych stron internetowych ba-
danych osób lub urzędów podpięto profile funkcyjne. Z perspektywy 
instytucjonalnej jest to najlepsze rozwiązanie, ze względu na ciągłość 
treści, niezależnie od tego, kto w danym momencie sprawuje daną 
funkcję. Natomiast z perspektywy konkretnej osoby zajmującej sta-
nowisko głowy państwa (wyłączając monarchów), szefa rządu czy 
ministra ds. polityk zagranicznej lepszym rozwiązaniem okazuje się 
prowadzenie jednego profilu niezależnie od pełnionej funkcji. W tym 
przypadku chodzi bowiem o budowanie marki osobistej. By pogodzić 
te dwie perspektywy, warto prowadzić profil prywatny lub imienny 
poza obowiązkiem pracy (pełnioną funkcją), a także drugi – funkcyjny 
danej osoby lub urzędu, jaki sprawuje (reprezentuje).

Prócz liczby i języków prowadzenia profili, a także ich rodzajów 
można także sprecyzować rekomendacje odnoszące się do rodzajów 
treści zamieszczanych w social mediach. W wyniku zestawiania teorii 
z praktyką proponuje się stosowanie jeszcze dwóch terminów wska-
zujących na pewne trendy: dyplomacji dla mediów oraz dyplomacji 
zdjęciowej.

Pojęcie dyplomacji dla mediów należałoby dodać do wyróżnionych 
przez Gliboa rodzajów dyplomacji w kontekście mediów (tj. dyplomacji 
publicznej, medialnej i mediów)4. Charakteryzuje ono bowiem takie 
prowadzenie profili w mediach społecznościowych, w tym m.in. takie 
formułowanie tam komunikatów, by stanowiły one dla dziennikarzy 
źródło informacji. Przejawem dyplomacji dla mediów jest przede 

4 E. Gilboa, Diplomacy in the media age: Three models of uses and effects, „Diplo-
macy & Statectraft” 2001, vol. 12, nr 2, p. 23.
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wszystkim korzystanie z Flickra (gdzie publikowane są zdjęcia z wyda-
rzeń w dużej rozdzielczości, co pozwala na ich zamieszczenie w prasie, 
na stronach internetowych itp.). O nakierowaniu profili w mediach 
społecznościowych na dziennikarzy może świadczyć także publikowanie 
materiałów prasowych w formie postów na Facebooku, relacje wideo 
na żywo z konferencji prasowych np. na YouTubie, zamieszczanie 
tweetów z cytatami na żywo (tj. w czasie konferencji prasowej) czy 
umożliwienie zadawania pytań dziennikarzom, będące substytutem 
ich rzeczywistego udziału w jakimś wydarzeniu. Celem dyplomacji dla 
mediów jest takie prowadzenie profili w mediach społecznościowych, 
by były jednocześnie łatwo dostępnym i zawierającym przygotowane 
do publikacji w mediach materiały. Omawiane pojęcie ma charakter 
inkluzywny w stosunku do mediów w dyplomacji. Należy je od-
różnić od społecznościowej dyplomacji publicznej z tego względu, 
że tego rodzaju treści (długie materiały filmowe czy tekstowe) nie 
są atrakcyjne dla internautów – odbiorców dyplomacji publicznej. 
By jednak w sposób jednoznaczny zakwalifikować poszczególne posty 
do dyplomacji dla mediów, konieczna staje się analiza ich zawartości. 
Natomiast w czasie pandemii COVID-19 wskazać można na poja-
wienie się dyplomacji quasi-medialnej5, która jest przeciwieństwem 
dyplomacji dla mediów.

Drugim z pojęć, które bardzo dobrze oddaje rzeczywistość dy-
plomacji w mediach społecznościowych, jest dyplomacja zdjęciowa 
(foto diplomacy). Określa ono prowadzenie działań o charakterze 
dyplomacji przy pomocy form wizualnych, tj. głównie zdjęć, ale 
i grafik, rysunków czy niektórych postów audiowizualnych. Kluczową 
rolę w tym pojęciu odgrywa zrozumienie przekazu bez znajomości 
języka, którym został opatrzony. Patrząc na dane liczbowe dotyczące 
popularności konkretnych mediów społecznościowych, a także po-
szczególnych rodzajów postów tam publikowanych, jednoznacznie 
widać, że zdjęcia były dominującą formą. Niemniej nie każdy obraz 
opublikowany w mediach społecznościowych może być określony 

5 K. Pagacz, Dyplomacja cyfrowa w czasie pandemii COVID-19. Zmiana kierun-
ków komunikacji i dyplomacja quasi-medialna, „Studia Medioznawcze” 2022, 
nr 23 (3).
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tym terminem. Prócz możliwości zrozumienia przekazu jedynie 
na podstawie elementów wizualnych konieczne jest także, by zdjęcie 
zawierało atrybuty lub przedstawiało osoby, które kojarzą się w jed-
noznaczny sposób, są symbolem, kimś rozpoznawalnym. Innymi 
słowy, opublikowanie zdjęcia prezydentów dwóch krajów na tle flagi 
Unii Europejskiej można określić mianem dyplomacji zdjęciowej, 
natomiast zdjęcie z okna konsulatu z widokiem na ogród (znany 
niewielu mieszkańcom Unii) – już nie.

Na podstawie dwóch scharakteryzowanych wyżej pojęć można 
sprecyzować ogólne rekomendacje dotyczące aktywności na profilach 
w mediach społecznościowych, związane z celem ich prowadzenia. Jeśli 
planuje się umieszczanie tam komunikatów głównie skierowanych 
do dziennikarzy, warto zastanowić się nad posiadaniem osobnych 
profili, adresowanych do mediów – zawierających materiały prasowe, 
gotowe do użycia cytaty (autoryzowane), zdjęcia itp. Naprzemienne 
publikowanie treści „lekkich” (tj. mało szczegółowych opisów, a także 
materiałów w niskiej rozdzielczości) z profesjonalnie przygotowanymi 
materiałami dla prasy może zniechęcić zarówno dziennikarzy, jak i po-
jedynczych użytkowników do śledzenia/obserwowania. Niewątpliwą 
zaletą prowadzenia osobnych profili w mediach społecznościowych dla 
mediów jest to, że nie trzeba mieć bazy danych dziennikarzy, którym 
wysyła się materiały prasowe. Nie ma również problemów z wysłaniem 
zdjęć w dużej rozdzielczości, a co więcej – daje to możliwość korzysta-
nia z tych materiałów także redakcjom, dziennikarzom-freelancerom 
lub influencerom niebędącym w bazie kontaktów, co może przełożyć 
się na większą liczbę artykułów/wzmianek na podstawie zamieszczo-
nych treści. Jednak kluczowe okazuje się umieszczenie odnośników 
do takich profili na oficjalnej stronie internetowej danego podmiotu 
z adnotacją, że będą one zawierały materiały dla mediów.

Natomiast jeśli celem prowadzenia profilu będzie dotarcie do po-
jedynczych odbiorców, głównie z zagranicy, którzy (często) nie znają 
języka treści, warto wziąć pod uwagę publikowanie materiałów zdję-
ciowych, w szczególności o charakterze dyplomacji zdjęciowej. Bowiem 
u podstaw tego pojęcia leży komunikacja niewerbalna. Oznacza 
to, że należy przygotowywać i publikować takie zdjęcia, które będą 
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„mówić bez słów” o tym, co dzieje się w polityce danego kraju. Natomiast 
konkretne zalecenia dotyczące tego, co i w jaki sposób prezentować 
w materiałach wizualnych, by spełniały funkcję dyplomacji publicznej, 
są zagadnieniem wymagającym szerszego kontekstu.

Badania ilościowe społecznościowej dyplomacji publicznej powinny 
zostać uzupełnione o analizę zawartości postów (w tym ich warstwę 
wizualną) oraz odzew odbiorców, a także analizę dyskursu. Dopiero 
to pozwoliłoby kwalifikować poszczególne przekazy jako dyplomatyczne 
bądź nie oraz w większym stopniu wnioskować o ich efektywności 
(a nie jej potencjale), adresowaniu do mediów bądź stosowaniu roz-
wiązań z zakresu dyplomacji zdjęciowej. Do tego potrzebne są jednak 
badania systemowe, prowadzone przez duże, międzynarodowe zespoły 
badawcze, co stanowi wyzwanie na przyszłość.
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