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Realizujemy plan 
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Fortel 2013 
Mocarze kabla – obecni!

Prezes UKE Magdalena Gaj forsuje – zdaniem A. 
Abramczyka – rozwiązania wzięte z ustawodaw-
stwa niemieckiego i francuskiego, gdy tymcza-
sem jesteśmy krajem dużo uboższym i pewnych 
regulacji nie da się tu żywcem przenieść z Europy 
Zachodniej.
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konFerencja aplikacje tV
telewizor – na bogato

Niektórzy producenci nie ukrywają, że będą 
szukali mechanizmów pozwalających (na pod-
stawie dotychczasowych wyborów widzów) na 
rekomendowanie w portalach Smart określonych 
treści. Rozważają też rozwiązania pozwalające na 
prezentowanie wśród kontentu Smart reklam.
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creMe de la creMe?

Faktycznie – oferta nc+, której programming 
obecny jest m.in. w sieciach kablowych – zamiesza 
na rynku. Zamiast dotychczasowych kanałów C+ 
abonenci „kablowi” otrzymają sześć nowych kana-
łów Premium w tzw. otwartym oknie przez dwa 
miesiące. Po tym czasie będą musieli zadeklarować 
swoim operatorom – iloma kanałami z tej szóstki 
są zainteresowani i chcą za nie zapłacić.
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blogosFera nieodwracalnie 
zmIEnIa polsKą sIEć

Debata zmierza jednak do wniosku, że obie 
grupy są jednakowo wiarygodne. Z pewnością 
wiele osób nie zgodzi się z tą opinią. Choćby te, 
które przypomną, iż dziennikarz Redakcji może 
odpowiedzieć za swe publikacje przed obliczem 
sądu, na podstawie roszczenia opartego na prawie 
prasowym. Odpowiedzialność blogera w świet-
le obowiązujących przepisów polskiego prawa 
wygląda wciąż dużo bardziej beztrosko.


