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Zawód – social media manager – 
zakres kompetencji i przestrzeń działań

Abstract
Profession – social media manager – competences and action
Recently, social media are recognized as an integral part of human functioning. Ta-
king into account a wide range of contacts and connections they include, one can 
observe they fulfi ll not only social but also professional and consumer functions. 
Th e popularization of media culture, technological paradigm and the character of 
informational society strongly infl uence every domain that covers human functio-
ning. With no doubt, not only the way of communicating and leisure had changed 
but also labour market. Technological innovations somehow enforced the develop-
ment of new professions, which until recently did not even have specifi c names. 
Social media manager as an occupation is relatively new but it has been gaining in 
popularity at a quick pace. Th e prominent role of the profession being discussed is 
recognized in business and marketing as well as in the public sector. A person re-
sponsible for managing social media must possess a wide variety of competencies 
crucial for making eff ective operations but also managing with sales rates and re-
presenting a proper corporate image.
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Wprowadzenie
Zmiany technologiczne i  społeczne, które dokonały się na przestrzeni ostat-

nich lat, znacząco oddziałują również na aktualny rynek pracy. Liderzy opinii (za 
których do niedawna uważano głównie dziennikarzy – jako pewnego rodzaju 
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nauczycieli społecznych) coraz częściej zawodowo, społecznie i  marketingowo 
działają właśnie w przestrzeni medialnej. Z pewnością przyczyniło się do tego nie 
tylko dziennikarstwo obywatelskie, ale również obecny rynek pracy, który coraz 
częściej rozwija się za pośrednictwem mediów elektronicznych. Nowe propozycje 
zawodów wyrastają przeważnie na gruncie potrzeb ludzkich oraz przemian spo-
łecznych i kulturowych. Aktualnie – to również zmiany technologiczne generu-
ją przekształcenia na rynku pracy. Pojawienie się takich zawodów, jak: infl uencer, 
trendetter, coolhunter czy manager/specjalista ds.  social mediów, e-mentor jest 
wynikiem obecnych trendów i tendencji, a te z kolei oddziałują na współczesny ry-
nek pracy. To właśnie te osoby znacząco kształtują zdania odbiorców i często sta-
ją się liderami opinii, wpływając chociażby (lub w głównej mierze) na zachowania 
konsumenckie (M. Bartosik-Purgat, 2016). 

Media społecznościowe w biznesie
Arkadiusz Podlaski (2011, s. 7) w książce Marketing Społecznościowy. Tajniki 

skutecznej promocji w Social Media defi niuje serwis społecznościowy jako pewne-
go rodzaju stronę internetową o wartościach specyfi cznych. Według autora celem 
serwisów społecznościowych „jest skupianie w ramach witryny osób zaintereso-
wanych danym tematem i  stworzenie możliwości prostej wymiany informacji”, 
a główną cechą jest komunikacja. Nieco inną defi nicję proponują autorzy książ-
ki Marketing partyzancki w mediach społecznościowych. Według nich jest to „ze-
staw darmowych lub niemal darmowych narzędzi oraz stron internetowych, które 
pozwalają specjalistom ds. marketingu oraz określonej społeczności na tworze-
nie treści i prowadzenie znaczącego dialogu w sieci. Obejmują one również blogi, 
serwisy pozwalające na publikację zdjęć i fi lmów wideo, portale społecznościowe, 
podcasty dźwiękowe, internetowe programy radiowe, a  także szeroką paletę na-
rzędzi umożliwiających wymianę informacji i plików oraz komunikację pomiędzy 
użytkownikami telefonów komórkowych” (Gibson, Levinson, 2011, s.17). W dal-
szej kolejności autorzy zwracają uwagę na to, że „rozmowy i  treści publikowa-
ne przez grupy użytkowników oraz zaangażowanych w nie ekspertów marketingu 
wywierają ogromny wpływ na marki, społeczności i konsumentów” (Gibson, Le-
vinson, 2011, s.17). 

Warto wspomnieć, iż media społecznościowe różnią się znacząco od tych 
o charakterze tradycyjnym. Największe różnice zaobserwować można biorąc pod 
uwagę takie aspekty, jak:
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 – zasięg – z punktu widzenia działań marketingowych i społecznych nowe me-
dia nie posiadają tak zhierachizowanej i zdecentralizowanej grupy odbior-
ców;

 – dostęp – media społecznościowe są zazwyczaj ogólnie dostępne, a same tre-
ści mogą być tworzone przez każdego użytkownika (dziennikarstwo obywa-
telskie);

 – natychmiastowość działań internetowych;
 – trwałość – brak możliwości zmiany w  przekazie emitowanym w  mediach 
tradycyjnych – media społecznościowe pozwalają na edycję tekstu, dodawa-
nie komentarzy, moderację treści (Dorenda-Zaborowicz, 2010).

O ile w przytoczonych cechach mediów społecznościowych aspekt dostępno-
ści, natychmiastowości i  trwałości działa na korzyść marketingu społecznościo-
wego, o tyle zasięg, a więc utrudnienia związane z hierarchizowaniem grupy od-
biorczej, jest pewnego rodzaju problemem. Bardzo szczegółowe defi niowanie 
odbiorców w mediach elektronicznych jest kluczowym elementem każdego sku-
tecznego działania marketingowego. To ono pozwala docierać z informacją do po-
tencjalnych klientów i osób zainteresowanych daną tematyką. Aby móc sprawnie 
poruszać się w  mediach społecznościowych, skutecznie docierać do odbiorców, 
poznać interesujący target ważne jest, aby podkreślić rolę znajomości wszelkich 
internetowych narzędzi marketingowych (np. tworzenie kampanii na popularnym 
portalu społecznościowym Facebook, tworzenie postów sponsorowanych, anali-
zowanie zasięgów i skuteczność dodawanych postów itp.). 

Amber Mac (2010, s. 55) w  sposób obrazowy zwraca uwagę na znaczenie 
sprawnego poruszania się po narzędziach, które proponują media społecznościo-
we: „w niektórych przypadkach użycie niewłaściwego narzędzia mediów społecz-
nościowych w biznesie może oznaczać śmierć”. Autorka podkreśla w ten sposób 
rolę i  wymiar marketingu internetowego w  prowadzeniu własnej działalności, 
a nawet zarządzaniu indywidualną marką osobową. Czynnie uczestnicząc w ser-
wisach społecznościowych, każdy z  użytkowników niejako kreuje swój wizeru-
nek, odpowiednio dobiera zasób słów czy zdjęć. W bardziej refl eksyjnym znacze-
niu – większość świadomych użytkowników mediów społecznościowych zarządza 
i strategicznie planuje treści, które publikuje nie tylko dla grona swoich interneto-
wych znajomych, ale np. potencjalnego pracodawcy (przykładem może być por-
tal LinkedIn, który zrzesza kontakty biznesowo-zawodowe). Myśląc właśnie w ten 
sposób, każdy z użytkowników staje się managerem ds. mediów społecznościo-
wych, z tą jednak różnicą, że nie zawsze strategia czy działanie marketingowe jest 
prowadzone w sposób skuteczny i świadomy. 
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Specjalista ds. mediów społecznościowych w teorii
Przemiany technologiczne, rozwój społeczeństwa informacyjnego i  większa 

świadomość kultury medialnej warunkują powstawanie nowych profesji, które do 
niedawna były jeszcze abstrakcją. Jednym z takich zawodów jest specjalista ds. so-
cial mediów. W internetowej przestrzeni zawód ten doczekał się przynajmniej kil-
ku określeń, które stosowane są zamiennie: social media marketing manager, so-
cial media specialist, specjalista ds. mediów społecznościowych. W wyszukiwarce 
opisów zawodów, na wortalu publicznych służb zatrudnienia znaleźć można jesz-
cze inne określenie: specjalista do spraw mediów interaktywnych. Niemniej jed-
nak wszystkie sformułowania tego zawodu sprowadzają się do tej samej wiedzy, 
umiejętności i kompetencji, które powinny posiadać osoby zajmujące się właśnie 
mediami społecznościowymi. Czym zajmuje się więc specjalista ds. mediów inte-
raktywnych? Jego zadaniem jest projektowanie różnego rodzaju kampanii w me-
diach interaktywnych, co więcej – nie tylko podejmowanie działań w przestrzeni 
społecznościowej, ale również monitorowanie ich efektywności i  funkcjonowa-
nia (Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia, 2018). Inny opis sugeruje, że jest to 
„ktoś, kto będzie pełnił funkcję adwokata marki w  społecznościach, będzie ni-
czym ewangelista i profeta wizerunku fi rmy w przestrzeni społecznościowej, czło-
wiek odpowiedzialny za zaangażowanie klientów oraz kierunek, w jakim zmierza-
ją wszystkie rozmowy dotyczące (...) fi rmy” (Mac, 2010, s. 90). 

Mając świadomość tego, jak media społecznościowe zdominowały współcze-
sną komunikację i marketing, coraz więcej osób dostrzega znaczenie właśnie spe-
cjalisty ds. social mediów. Właśnie z tego powodu osoby, które kreują się na lide-
rów opinii i autorytety w przestrzeni internetowej, zatrudniają kogoś, kto będzie 
zarządzać postami i prowadzonymi kampaniami. Każda znacząca w danej bran-
ży fi rma (niezależnie od obszaru działania) zatrudnia osobę od zarządzania ka-
nałem YouTube, od tworzenia i zarządzania grupą dyskusyjną, od wykorzystywa-
nia i tworzenia środków interaktywnych do promocji i komunikacji. W związku 
z tym coraz większym zainteresowaniem cieszą się szkolenia, kursy i studia pody-
plomowe z zakresu marketingu internetowego i mediów społecznościowych. War-
to wspomnieć, iż nie ma w Polskim szkolnictwie wyższym studiów, które w całości 
obejmują wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu mediów społecznościo-
wych. Są jednak szkolenia, kursy i  kierunki pokrewne, które dotyczą podobnej 
tematyki. Do takich kierunków z pewnością można zaliczyć pedagogikę medial-
ną, która stawia sobie za cel odpowiedź na kluczowe pytanie związane z relacja-
mi człowieka z mediami (Siemieniecki, 2007), lub marketing internetowy, a na-
wet szerzej – społecznościowy. Podejmuje on próbę badania relacji z  klientami 
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(aktualnymi lub potencjalnymi) za pośrednictwem właśnie mediów społeczno-
ściowych (Podlaski, 2011). 

Podobny problem związany z występowaniem nowych zawodów istnieje rów-
nież w pedagogice. Agnieszka Iwanicka (2011) podkreśla, że „jesteśmy świadka-
mi ogromnych przeobrażeń w obszarze edukacji wywołanych próbą dopasowania 
się do intensywnie zmieniającego się runku pracy. Zmiany te są wynikiem zarów-
no rozwoju nowych technologii, jak i adaptowania się polskiej gospodarki do re-
aliów panujących na globalnym rynku pracy”. Autorka do takich zawodów zali-
cza między innymi: dydaktyka medialnego, e-mentora, mentora multimedialnego, 
ewaluatora treści e-learningowych, content managera (zarządzanie elementami na 
stronie internetowej) i traffi  c managera – śledzenie „ruchu” na stronie – analiza 
użytkowników i aktywności (A. Iwanicka, 2011). Ostatnie dwa zawody mieszczą 
się właśnie w obszarze działań specjalisty do spraw mediów społecznościowych.

Zakres kompetencji medialnych 
Każdy z zawodów wymaga od jego wykonawcy pewnej wiedzy, umiejętności 

i kompetencji, które powinny być rozumiane nie tylko jako postawy, ale przede 
wszystkim jako zdolności do odpowiedniej reakcji w danym momencie. „Kompe-
tencja to po prostu skuteczność w działaniu, rozpatrywana zarówno w aspekcie ja-
kościowym, jak i wynikowym” (Fastnacht, 2016, s. 110). 

Kompetencje twarde, które dotyczą konkretnych umiejętności technicznych, 
nazywane są również kwalifi kacjami (DSW Biuro Karier, 2018) są w tym wypadku 
tak samo istotne, jak kompetencje miękkie, rozumiane jako kompetencje osobiste 
(Fastnacht, 2016). Jedną z podstawowych kompetencji, która staje się wymogiem 
obecnego funkcjonowania, jest ta o charakterze medialnym. O jej wadze świadczy 
między innymi specjalność medialna na kierunku pedagogicznym oraz kierunkach 
pokrewnych. „Kompetentny użytkownik mediów nie tylko wie, że interesujące go 
medium istnieje, ale też umie do niego dotrzeć, a dotarłszy, potrafi  się zorientować 
w jego zawartości i wybrać z niej to, co uzna za najpotrzebniejsze i najciekawsze” – 
wnioskuje Walery Pisarek (2008, s. 70). Z jednej strony zwraca się więc uwagę na 
postawę selektywności treści, krytycznego podejścia do mediów, umiejętności ich 
oceny i analizę, a z drugiej – na projektowanie komunikatów medialnych i samo-
dzielne tworzenie materiałów multimedialnych (Skrzydlewski, Strykowski, 2004). 
Kompetencje medialne nie obejmują samego korzystania z mediów, ale również 
ich tworzenie. Jest to szczególnie istotne w zawodzie specjalisty ds. mediów spo-
łecznościowych. Sprawne poruszanie się w serwisach społecznościowych, analiza 
ich zawartości, treści i przede wszystkim świadomość podejmowanych działań to 
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punkt wyjścia do profesjonalnego zarządzania np. fanpage’em na portalu Facebo-
ok. 

Zakres kompetencji komunikacyjnych i społecznych 
Nie ulega wątpliwości, że komunikacja to podstawowa cecha portali społecz-

nościowych. Sam rozwój Internetu przyczynił się do zmiany sposobów komuniko-
wania nie tylko między indywidualnymi osobami, jednostkami, ale również mię-
dzy fi rmą a całym otoczeniem biznesowym. Do niedawna charakter relacji między 
daną marką a potencjalnymi odbiorcami opierał się na przekazie jednostronnym, 
w  którym brakowało sprzężenia zwrotnego od  klienta. Aktualnie – głównie za 
sprawą mediów społecznościowych – tego typu relacje zmieniły formę z jednora-
zowych przekazów do pełnej komunikacji, w której rozmowa między podmiotami 
odbywa się w sposób wzajemny (Kaczmarczyk, 2013, s. 61–62). „Nadawca zrów-
nał się z odbiorcą i stał się równouprawnionym podmiotem dyskusji, a nie tylko 
biernym adresatem wiadomości” – czytamy w książce Godzina dziennie z Facebo-
ok marketingiem (Kaczmarczyk, 2013, s. 61–62). 

Co więcej – w zawodzie specjalisty ds. social mediów nie wystarczy być tylko 
częścią społeczności, bardzo często akcentuje się nacisk na bycie autorytetem w da-
nej dziedzinie, przy czym najistotniejsze jest słuchanie swoich odbiorców (Mac, 
2010, s. 91). Właśnie to buduje silne relacje i zaangażowanie, a co za tym idzie – 
zaufanie klientów, co  w  konsekwencji prowadzi do  sprzedaży. Drugą wskazów-
ką, którą dzieli się autorka książki E-Przyjaciele – zobacz, co media społecznościo-
we mogą zrobić dla Twojej fi rmy – wskazuje, aby „głosić nowinę”, ale z umiarem. 
Specjalista „może pełnić bardzo przydatną rolę w promowaniu marki i wykorzy-
stywaniu narzędzi społecznościowych w celu poinformowania jak najszerszej rze-
czy ich użytkowników (...)” (Mac, 2010, s. 91). W tym miejscu należy zaznaczyć 
wiedzę i umiejętności, które dotyczą społecznego, psychologicznego i marketingo-
wego wymiaru komunikowania. Informacje, którymi dzieli się manager ds. social 
mediów, zawsze w ostatecznym rozrachunku mają na celu osiągnięcie korzyści dla 
marki osobowej, indywidualnej lub dużej fi rmy. Nie zawsze jest to sprzedaż kon-
kretnych produktów, czasem zysk liczony jest miarą nowych użytkowników strony 
lub zasięgu postów. Przeważnie jednak sposób komunikowania się z odbiorcami 
przypomina po prostu reklamę. Samo słowo „reklama” to  pochodna łacińskie-
go słowa „reclamare”, które  oznacza nic innego, jak hałasowanie i  przywoływa-
nie, i dokładnie tym charakteryzowały się „dawne reklamy” (Kowalska, Kowalski, 
2010, s. 7–8). Dziś natomiast częściej w przekazach reklamowych „hałasowanie 
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i przywoływanie” zastępuje się niedopowiedzeniami, wręcz minimalizmem słow-
nym, których skuteczność i efektywność jest większa. 

Zakres kompetencji komunikacyjnych i społecznych w opisywanym zawodzie 
jest uzależniony od wizerunku danej fi rmy. Inaczej przebiegać będzie komunika-
cja w przestrzeni biznesowej (nawet na portalu społecznościowym), a inaczej, kie-
dy specjalista ds. mediów interaktywnych zarządza stroną internetową skierowaną 
do nastolatków. Złotym środkiem jest w tym wypadku umiar, który łączy ze sobą 
zasady obowiązujące w komunikacji internetowej z ogólnymi zasadami obowiązu-
jącymi np. w komunikacji interpersonalnej (np. dostosowanie sposobu mówienia 
do grupy odbiorczej). Reasumując – należy zauważyć, iż kompetencje komunika-
cyjne i społeczne w zawodzie specjalisty ds. mediów społecznościowych to bardzo 
obszerna przestrzeń, która obejmuje nie tylko umiejętność prowadzenia rozmowy, 
reagowanie w sposób profesjonalny i rzeczowy, ale również aspekt psychologiczny 
i marketingowy budowania relacji i zaufania z odbiorcami. Jakość takich kontak-
tów sprowadzić można do trzech obszarów: 

 – psychologicznego – który obejmuje podejście indywidualne do każdej oso-
by i zrozumienie jej potrzeb; 

 – merytorycznego – dzielenie się sprawdzoną i rzetelną wiedzą, kreowanie się 
na autorytet w danej dziedzinie; 

 – proceduralnego – informowanie odbiorcy o czasie, jakości i postępach zwią-
zanych z danym zagadnieniem (Stasiuk-Krajewska, 2013, s. 49). 

Kompetencje techniczne w zawodzie social media manager 
Kompetencje techniczne w  zawodzie social media menager mają charakter 

kompetencji twardych. Związane są z  umiejętnością wykorzystywania narzędzi, 
które oferują media społecznościowe lub narzędzi pokrewnych, które pomagają 
w realizacji działań związanych z zawodem. Narzędzia te są ściśle określone w za-
leżności od danego portalu społecznościowego. Jednym z  najpopularniejszych 
portali społecznościowych jest obecnie Facebook i  to tam najczęściej tworzone 
są strategie marketingowe, posty sponsorowane skierowane do konkretnej grupy 
odbiorców oraz kampanie. Sprawne poruszanie się po narzędziach, które oferują 
portale społecznościowe, i odpowiednia terminologia są podstawą do efektywne-
go działania. Przykładowo – takie sformułowania jak: tablica, status, profi l, fanpa-
ge są charakterystycznymi określeniami dla Facebooka, natomiast: tweet, DM, RT 
(Retweet), URL, Hashtag – dla Twitter’a (Mac, 2010, s. 119–140). O ile te wyra-
żenia nie są nowością dla większości użytkowników mediów społecznościowych, 
o  tyle zasoby marketingowe, które oferowane są przez media społecznościowe, 
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znane są tylko specjalistom. Sam Facebook oferuje dostęp do narzędzi, które po-
magają w reklamowaniu fi rmy (Facebook Business), a te nie są już tak popularne 
i intuicyjne, jak mogłoby się wydawać. Wynikiem tego są dostępne kursy e-lear-
ningowe, które pomagają stać się ekspertem w narzędziach, które oferuje Facebo-
ok. Na podobnych zasadach podobne możliwości oferują inne portale społeczno-
ściowe. Do podstawowych narzędzi, które ściśle związane są z opisywaną profesją, 
zaliczyć można Google Analytics (monitorowanie liczby odwiedzin użytkowni-
ków, czasu, który poświęcili na naszej stronie), Brand24 (umożliwiający dostęp do 
opinii klientów na temat naszych usług lub usług konkurencji), Website Grader 
(analiza wydajności naszej strony) i wiele, wiele innych (Heuristic, 2018). 

Kompetencje marke  ngowe 
Pisząc o  zawodzie specjalisty ds. mediów interaktywnych, nie można pomi-

nąć kompetencji marketingowych, które związane są z efektywnością pozyskiwa-
nia klientów i szeroko rozumianą sprzedażą. Marketing, który zajmuje obszar in-
ternetowy, nazywany jest właśnie marketingiem internetowym, a przez niektórych 
autorów bywa nazywany także bezpośrednim lub nawet masowym (Modrzewski, 
2008). Uargumentowane jest to faktem, iż reklama internetowa daje możliwość 
dotarcia do dużej liczby konsumentów w  sposób masowy, natomiast za sprawą 
maksymalnej personalizacji treści, formułowanych przekazów oraz możliwości 
zakupu przez Internet – marketing odbywa się niemalże w sposób bezpośredni. 
Z  uwagi na to, iż w  opisywanym zawodzie aspekt marketingowy jest wynikiem 
poprzednich działań – kompetencje te uwzględniono jako ostatnie. Nie oznacza 
to bynajmniej, że są one mniej ważne. Social media marketing sprowadza się jed-
nak właśnie do uczestnictwa w serwisach społecznościowych i stanowi obszerne 
pole działań marketingu w ogóle. „To dziedzina marketingu internetowego pole-
gająca na pośredniej promocji poprzez komunikację z  potencjalnymi klientami 
przy wykorzystaniu serwisów społecznościowych lub blogów poprzez umieszcza-
nie lub wymianę artykułów, fi lmików czy obrazów” (Drab Kurowska, 2012, s. 179). 
Anna Drab Kurowska (2012, s. 179) nie tylko zwróciła uwagę na to, iż marketing 
internetowy uznawany jest za efektywny, ale również wskazała na korzyści wyni-
kające z działań podjętych przez fi rmy lub marki osobowe właśnie w mediach spo-
łecznościowych. Do najważniejszych zaliczyć można: utrwalanie wizerunku fi rmy 
(kreowanie się na ekspertów, docieranie do potencjalnych klientów), generowa-
nie ruchu na stronie internetowej (za pomocą narzędzi social media marketin-
gowych), pozyskiwanie partnerów biznesowych, tworzenie leadów (przekierowań 
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za pomocą linku), wyższe pozycjonowanie strony w przeglądarkach, stosunkowo 
niewielki koszt wydatków na działania marketingowe i wiele innych.

Przedstawione kompetencje: medialne, komunikacyjne, społeczne, techniczne 
i marketingowe to tylko i aż uzupełnienie wiedzy i umiejętności, które związane są 
z zawodem social media manager. W zależności od obszaru działania fi rmy i stra-
tegii – jedne mogą być bardziej kluczowe od drugich. Wszystkie jednak powinny 
stanowić pewną całość i uzupełniać się wzajemnie. Tylko wtedy będzie można mó-
wić o profesjonalnej postawie, na którą składają się właśnie opisane kompetencje. 

Przestrzeń działań 
Aktualnie portale społecznościowe coraz rzadziej wykorzystywane są jedynie 

do komunikacji z bliskimi, chociaż w tej roli znane są powszechnie. Nie bez powo-
du prowadzone są między innymi badania, które uwzględniają zależność między 
informacjami publikowanymi w serwisach społecznościowych a np. zachowania-
mi konsumenckimi. W Polsce w 2016 roku prawie 30% użytkowników za pośred-
nictwem portalu społecznościowego często lub bardzo często szukało informa-
cji o różnych produktach (Bartosik-Purgat, 2016). Odpowiednio wykorzystywane 
media społecznościowe znajdują swoje zastosowanie we wszystkich fi rmach i in-
stytucjach, które mają kontakt z klientem. Dave Kerpen (2013, s. 174) podkreśla, iż 
„korzystanie z mediów społecznościowych nie sprowadza się wyłącznie do marke-
tingu i public relations. Nie da się pomyślnie w nich zaistnieć, jeśli będą tylko na-
rzędziem promocji i reklamy”. W literaturze przedmiotu najczęściej jako przykład 
przedstawiane są działania specjalisty ds. mediów społecznościowych w korpora-
cji lub znaczącej fi rmie, jednak rola tych mediów obejmuje swoim zasięgiem dużo 
szersze obszary. Małgorzata Koszembar-Wiklik (2016) skupiła się na badaniach, 
które traktują o  wykorzystywaniu mediów społecznościowych do komunikacji 
i kreowania wizerunku uczelni publicznych, a Agnieszka Kulig-Kozłowska (2017) 
wskazała na wykorzystanie Facebooka w edukacji polonistycznej. Tego typu pu-
blikacje świadczą o coraz większej świadomości związanej z działaniami specjali-
sty ds. mediów interaktywnych. Praktycznie w każdej dziedzinie życia może mieć 
miejsce wykorzystanie potencjału, który oferowany jest przed media społeczno-
ściowe. Przestrzeń działań wydaje się być ograniczona jedynie społeczną kreatyw-
nością. 



38  Natalia Dubiel

Podsumowanie
Wiele fi rm i instytucji publicznych coraz częściej akcentuje rolę specjalisty ds. 

mediów społecznościowych. Wynika to między innymi z globalnych przekształ-
ceń rynku pracy, który przenosi się do przestrzeni internetowej. Innym czynni-
kiem, który wpływa znacząco na podejmowanie szeroko rozumianych działań 
marketingowych, jest większa świadomość społeczna w budowaniu nie tylko oso-
bistego wizerunku w mediach społecznościowych, ale również wizerunku fi rmo-
wego. 

Nie ulega wątpliwości, iż portale o  charakterze społecznościowym to płasz-
czyzna skutecznych działań nie tylko komunikacyjnych, ale również marketingo-
wych. Na uwagę zasługuje fakt, że zawód specjalisty ds. mediów interaktywnych 
jest nową profesją, która cieszy się dużą popularnością wśród osób zainteresowa-
nych problematyką nowych mediów lub marketingiem internetowym. Wszelkie 
publikacje naukowe, które odnieść można właśnie do tej tematyki, mieszczą się 
w obrębie takich dziedzin nauk społecznych, jak: nauki o mediach, nauki o po-
znaniu i komunikacji społecznej, pedagogika (o specjalizacji medialnej), psycho-
logia, socjologia lub zarządzanie i marketing. Stąd też wielość defi nicji i  sposo-
bów rozumienia pewnych aspektów związanych z  funkcjonowaniem człowieka 
w mediach społecznościowych. Nowe zawody, które są wynikiem przemian tech-
nologicznych, innego charakteru nauki i pracy, konwergencji mediów – nie tylko 
odpowiadają na potrzeby aktualnych konsumentów i użytkowników, ale w dużej 
mierze są „skutkiem ubocznym” postępujących zmian. W tym wypadku koniecz-
na jest akceptacja tych przemian oraz przystosowanie się przez ustawiczny rozwój 
edukacyjny, mentalny, społeczny i zawodowy. 
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