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W Limmasol, na Cyprze, w dniach 5–7 czerwca 2019 roku odbył się kongres Europejskiego 
Stowarzyszenia Zarządzania Mediami (European Media Management Association, emma). 

Jest to międzynarodowa akademicka organizacja non-profi t, która została założona w 2003 roku. Jej 
celem jest wspieranie i promocja badań w takich dziedzinach, jak ekonomika, zarządzanie, strategie 
rozwojowe fi rm medialnych w Europie i na świecie. Spotkania badaczy i praktyków z całego 
świata odbywają się co roku. Dotychczas miejscem kongresowych spotkań były Barcelona, Paryż, 
Londyn, Moskwa, Budapeszt, Bournemouth, Tallin, Hamburg, Porto i… Warszawa – w 2018 roku 
konferencję organizował Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu 
Warszawskiego. W tym roku była nim Politechnika Cypryjska (Cyprus University of Technology, 
CUT), a współorganizatorem – Biuro Prasowe i Informacyjne (PIO). Uczestnicy konferencji, 
skupieni na takich zagadnieniach, jak między innymi transformacja cyfrowa, Big Data, trendy 
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konsumenckie w mediach, prawa autorskie, konkurencja platform audiowizualnych, zarządzanie 
marką, zastanawiali się m.in. nad tym, jak badania nad zawartością mediów mogą wpłynąć na 
zarządzanie fi rmą medialną i na czym opiera się podejmowanie decyzji w mediach. 

Podczas trzech dni kongresu zorganizowano ponad 30 sesji panelowych, a także dwie sesje 
plenarne. Szczegółowy program konferencji oraz pełna lista prelegentów jest dostępna na stronie 
https://www.media-management.eu/conference-2019-cyprus/preliminary-program/. 

Środowym wydarzeniem poprzedzającym obrady były warsztaty prowadzone przez Grega 
Lowe’a (Northwestern University in Qatar), które zostały poświęcone przygotowaniu rozprawy 
doktorskiej. Następnie Sylvia Chan-Olmdsted (University of Florida), Harald Rau (Ostfalia 
University) i Leona Achtenhagen (Jönköping University) udzielali praktycznych wskazówek, 
jak publikować i tworzyć własne sieci badawcze na starcie kariery naukowej. Dzień zakończył 
„Welcome Cocktail – Beach Party”. 

Czwartkowe spotkanie w dniu 6 czerwca rozpoczęło się uroczystym powitaniem gości kongresu 
przez organizatorów – Stavrosa Georgiadesa i Sophie Michaelides oraz przewodniczącą emma 
– Ulrike Rohn. Część merytoryczną otworzyła Inga Hoever (Erasmus University, Rotterdam) 
wystąpieniem „Creative together? How social factors aid and constrain workplace creativity”. 
W pierwszej sesji plenarnej Sylvia Chan-Olmsted (University of Florida) przedstawiła zastosowanie 
strategiczne sztucznej inteligencji w przemyśle medialnym, a Vanessa Rache, Christopher Buschow 
i Daniela M. Schlutz (Bauhaus-Universitat Weimar) – konkurencję na rynku usług transmisji 
strumieniowej na przykładzie postrzegania marki Netfl ix i Amazon Prime. 

Podczas pierwszego bloku sesji tematycznych skupiono się między innymi na badaniach nad 
zarządzaniem mediami. To zagadnienie omawiali między innymi Bita Asefi  i Datis Khajeheian 
(University of Tehran), wskazując na problem analizy systemu zaangażowania odbiorców w treści 
medialne oraz proponując podejście projektowe do zbadania tego obszaru. O powiązaniach 
pomiędzy zarządzaniem mediami a użyciem wirtualnej rzeczywistości i możliwościach, jakie 
dają użytkownikom nowe technologie, opowiadali przedstawiciele Uniwersytetu Katolickiego 
w Eichstaett-Ingolstadt – Alexander Godulla, Cornelia Wolf i Rosanna Planer. W części 
poświęconej strategicznym zarządzaniu mediami, o publicznej strukturze medialnej w Egipcie 
opowiedzieli Rasha Allam i Hussein Amin (The American University in Cairo, AUC). W tej 
części konferencji wystąpiły także przedstawicielki Uniwersytetu Warszawskiego – Dagmara 
Sidyk i Marlena Sztyber, prezentując referat „Product placement redefi ned. How has the usage 
of embedded marketing infl uenced media regulation?”, w którym zaprezentowały, jak zmieniały 
się prawne regulacje związane z lokowaniem produktu na szczeblu europejskim i krajowym, 
a także, jak te zmiany wpłynęły na wykorzystanie product placement przez polskich nadawców 
telewizyjnych. 

W ramach drugiej tury sesji równoległych omawiano między innymi zagadnienie przetrwania 
tradycyjnych mediów audiowizualnych w czasach postcyfrowych. Przykładową analizę w tym 
zakresie przygotowali Ioannis Seitanidis i Theodora Maniou (University of Cyprus). W panelu 
poświęconym produkcji i dystrybucji treści medialnych Rosanna Planer, Alexander Godulla 
i Cornelia Wolf (University of Leipzig) zaprezentowali wytyczne dla organizacji medialnych, 
które przyczynią się do pomyślnego wdrożenia procedur służących tworzeniu cyfrowych 
opowieści. Interesującym studium przypadku, poświęconym rekurencyjnym efektom ekspansji 
ponadnarodowej na przykładzie działalności szwajcarskiej spółki medialnej Tamedia, było 
wystąpienie M. Bjørna von Rimschy, Johanny E. Möller i Robina Riemanna (Johannes Gutenberg 
University), które zostało zaprezentowane w sesji dedykowanej ekonomice mediów. Pierwszy 
dzień konferencji zakończyły panele poświęcone m.in. badaniom poświęconym zarządzaniu 
mediami. W tamach tej sesji Anna Jupowicz-Ginalska (Uniwersytet Warszawski), zapoznała 
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uczestników kongresu z wynikami badania poświęconego fenomenowi FOMO (ang. Fear of 
Missing Out), przeprowadzonego we współpracy z Małgorzatą Kisilowską, Justyną Jasiewicz, 
Aleksandrem Wysockim i Tomaszem Baranem. Zagadnienie przejściowego okresu brytyjskiej 
produkcji treści telewizyjnych było przedmiotem referatu Michaela O’Neilla (University of 
Glasgow), a Aske Kammer (IT-University of Copenhagen) zgłębił temat wpływu dotacji na 
innowacje na duńską prasę. W ramach sekcji dedykowanej konsumpcji mediów Maximilian 
Fisher, Riccardo Reith oraz Bettina Lis (University of Bayreuth) przedstawili empiryczną 
analizę zachowań osób wcześnie przysposabiających innowacje (ang. early adopters) 
w związku z korzystaniem przez nich z internetu. Odbiorcy Netfl iksa i YouTube’a byli obiektami 
badania przeprowadzonego przez Olivera Budzinskiego, Nadine Lindstädt-Dreusicke i Sophię 
Gaenssle, których wystąpienie było poświęcone empirycznej analizie zachowań konsumenckich 
i konkurencji na audiowizualnych rynkach internetowych. Tego samego dnia organizatorzy 
kongresu emma przygotowali dla uczestników kilka atrakcji typu social activities, a wśród nich 
wspólne gry w siatkówkę i piłkę nożną na plaży należącej do lokalnego klubu wioślarskiego 
NOA. Zwieńczeniem drugiego dnia emma 2018 Cyprus była kolacja w restauracji zlokalizowanej 
nieopodal plaży NOA. 

Piątkowe obrady zostały zainaugurowane czwartym blokiem sesji równoległych, których 
problematyka oscylowała wokół zagadnień związanych m.in. z polityką medialną i regulacją 
mediów, strategiami zarządzania mediami i przedsiębiorczością medialną. W ramach sesji 
poświęconej ostatniej z wymienionych płaszczyzn tematycznych Julian Windscheid, Britta 
Gossel i Andreas Will (Technische Universität, Ilmenau) przygotowali wystąpienie poświęcone 
roli nowo powstających technologii (ang. emerging technologies) w tworzeniu modeli 
zarządzania mediami. Znaczenie YouTube’a dla modelu biznesowego hiszpańskiej prasy 
przedstawili Jose Maria Alvarez-Monzoncillo, Marina Santin oraz Guillermo de Haro (King 
Juan Carlos University). Kultury organizacyjne w branżach kreatywnych były przedmiotem 
dwóch wystąpień: Michała Głowackiego (Uniwersytet Warszawski), który – uwzględniając 
również sektor zaawansowanych technologii – zaprezentował empiryczne dowody różnych 
modeli i praktyk, oraz Esmaeila Norouziego i Datisa Khajeheiana (University of Tehran), którzy 
zaprezentowali studium przypadku irańskiej branży gier cyfrowych, aplikacji i animacji.

Po krótkiej przerwie kawowej nastąpiła kolejna tura paralelnych sesji. Największe 
zainteresowanie uczestników kongresu wzbudziły wystąpienia zorganizowane w blok 
poświęcony marketingowi i konsumpcji mediów. W ramach tej sesji Castulus Kolo, Florian 
Haumer i Alexander Roth (Macromedia University of Applied Sciences) zastanawiali się nad tym, 
co motywuje infl uencerów z mediów społecznościowych, a Stefanie A. Hangartner (University 
of Zurich) porównywała sposoby percepcji legitymizacji organizacji medialnych w Niemczech 
i Wielkiej Brytanii. Zagadnienie ekspansji interesariuszy w mediach publicznych w związku 
z reklamą i crowdfundingiem było przedmiotem wystąpienia Sabera Nooriego Moheba, Siavasha 
Salavatiana (Iran Broadcasting University) oraz Saeeda Rouhaniego (University of Teheran). 
Polscy akademicy, Anna Jupowicz-Ginalska oraz Michał Głowacki (Uniwersytet Warszawski), 
zaprezentowali empiryczne przykłady komunikacji marketingowej w spolaryzowanych, 
rodzimych mediach. Korespondujące z tym wystąpieniem zagadnienie sytuacji dziennikarzy 
zatrudnionych w polskiej telewizji publicznej było przedmiotem wystąpienia Agnieszki 
Węglińskiej (Dolnośląska Szkoła Wyższa), wygłoszonego w ramach bloku poświęconego 
warunkom pracy dziennikarzy.

Kolejny moduł sesji równoległych obejmował takie tematy, jak technologie informacyjno-
komunikacyjne i wyzwania stojące przed wschodzącym rynkami medialnymi. Na szczególną 
uwagę zasługiwały wystąpienia Amandy Piepponen i Päivi Maijanen (Lappeenranta University 
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of Technology) dotyczące wartości lokalności w zglobalizowanym środowisku medialnym, 
a także Jonathana Hendrickxa (Vrije Universiteit Brussel) poświęcone negatywnemu wpływowi 
fuzji mediów na różnorodność wiadomości.

Ostatni blok paralelnych sesji podczas tegorocznego kongresu emma został poświęcony 
głównie medialnym innowacjom i ekonomice medialnej. W ramach tej ostatniej z przywołanych 
sesji wyniki swoich badań zaprezentowali m.in. Clare Cook (University of Central Lancashire), 
która dokonała ewaluacji wspólnych podejść do modeli przychodów z dziennikarstwa cyfrowego, 
a także Imran Nazir (Jönköping University), analizujący inwestycje w przedsiębiorstwa znajdujące 
się we wczesnej fazie rozwoju (ang. corporate venturing) z sektora mediów tradycyjnych.

Ostatniego dnia kongresu odbyła się także sesja posterowa, w ramach której zaprezentowano 
efekty dwóch projektów naukowych. Ana Pinto-Martinho i Miguel Crespo (Instituto Universitário 
de Lisboa) przedstawili model zarządzania organizacji fact-checkingowej na przykładzie 
portugalskiej platformy Polígrafo. Z kolei cyfrowa transformacja w sektorze telekomów była 
tematem pracy Christosa-Antoniosa Gizelisa (OTE SA.) i jego współpracowników.

Merytoryczną część konferencji zakończyła sesja plenarna poświęcona prezentacji osób, 
które zostały benefi cjentami grantu badawczego ufundowanego przez stowarzyszenie the emma 
Research Grant. W tym gronie znaleźli się: John Mills (University of Central Lancashire), 
Ana Cecília B. Nunes (Pontifi cal Catholic University of Rio Grande do Sul), Eduardo Campos 
Pellanda (Pontifi cal Catholic University of Rio Grande do Sul) oraz João Canavilhas (University 
of Beira Interior) – pomysłodawcy i wykonawcy prac badawczych prowadzonych pod nazwą 
„Innovating Journalism Structures and Processes: Media Labs, Innovation Teams, Methods and 
Beyond”. Sesja poświęcona temu projektowi była moderowana przez prezes emma, prof. Ulrikę 
Rohn. 

Po zakończeniu obrad odbyło się coroczne walne zgromadzenie Europejskiego Stowarzysze-
nia Zarządzania Mediami, podczas którego przeprowadzono wybory uzupełniające do Zarządu 
stowarzyszenia. Zwieńczeniem kongresu emma była uroczysta kolacja w położonej niedale-
ko Limassol miejscowości Fasoula, na terenie Parku Rzeźb Mikri Salamina, zlokalizowanego 
w centrum sztuki Art Nest, a stworzonym przez lokalnego artystę, Philipposa Yiapanisa. Podczas 
przyjęcia na świeżym powietrzu ogłoszono także zwycięzców przeprowadzonych plebiscytów: 
laureatką nagrody emma, przyznawanej za wyjątkowy wkład w rozwój nauki i stowarzyszenia 
(The emma 2019 Award) został prof. Gabriele M. Siegert (University of Zurich), a nagrodą za 
najlepszy kongresowy artykuł naukowy (The emma Best Paper Award 2019) została uhonoro-
wana Sylvia Chan Olmsted (University of Florida). W trakcie uroczystej kolacji ogłoszono także 
gospodarza przyszłorocznego kongresu – zostało nim Media, Management and Transformation 
Centre (MMTC) – centrum badawcze szwedzkiego Uniwersytetu w Jönköping.


