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20 lat HBO POlska

Wiele fabularnych scenariuszy HBO powstało na 
podstawie fantastycznych powieści o międzynaro-
dowej sławie. Do udziału w serialach stacji rekru-
towani są świetni aktorzy. To wszystko sprawia, 
że HBO ma na koncie naprawdę fantastyczne 
produkcje, na których kolejne sezony wyczekują 
fani na całym świecie. Przykładem – „Gra o Tron”, 
której pierwszy sezon polscy widzowie zobaczyli 
w 2011 roku.

PrawO autOrskie 
kulawO znOwelizOwane?

Niestety, nowelizacja ustawy nie zamiata starych 
sporów, a raczej je podsyca, w tym w zakresie 
tabel wynagrodzeń. Jak bowiem w toczącym się 
w sądzie okręgowym w Poznaniu procesie tabe-
lowym nie uwzględnić sytuacji, że prawa zgodnie 
ze znowelizowaną ustawą są przy nadawcach, 
a nie, jak dotychczas, przy ozz? Na porządku 
dziennym staną też koszty programmingu, jakie 
ponoszą operatorzy – z danych PIKE wynika, że 
są one jednymi z wyższych w całej UE.
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PersPektywa trudnegO dialOgu

Najbardziej przeszkadza nam bałagan w dziedzinie 
praw autorskich i wyciąganie od nas pieniędzy 
w mafijnym stylu przez pośredników z organiza-
cji zbiorowego zarządu, po drugie: niepotrzeb-
ne obciążanie nas utrzymywaniem kancelarii 
tajnych i uzyskiwaniem certyfikatów ABW, a po 
trzecie: pętanie nam rąk przez obowiązek reje-
stracji reemitowanych programów telewizyjnych 
– mówi Krzysztof Kacprowicz, prezes zarządu 
MEDIAKOM.

iFa 2016
wirtualny, średnio inteligentny?

Swoich wirtualnych asystentów zapowiadają 
kolejne firmy, a wygranym zostanie ten, którego 
system obsłuży większą liczbę urządzeń zewnętrz-
nych. Co może taki asystent? Włączyć kuchenkę, 
ekspres do kawy, odpisać na maila, włączyć timer, 
wyłączyć światło, otworzyć zamek, odpalić muzy-
kę... A wszystko to za pomocą poleceń głosowych 
typu: „Alexa, napisz proszę maila do redakcji, 
że artykuł, który miałem przygotować na jutro, 
będzie za tydzień”.


