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SPOŁECZNE DETERMINANTY 
ROZWOJU PROSUMPCJI W 
ŚRODOWISKU CYFROWYM



Definiowanie i redefiniowanie prosumpcji

 Podstawowe rozumienie terminu: zacieranie się granic 
między producentami a konsumentami

 Powrót do sposobu wytwarzania (dóbr i usług) 
charakterystycznego dla pierwszej fali (w rozumieniu A. 
Tofflera)

 Odwrót od biernej konsumpcji przez indywidualne jednostki 
– prosumpcja jako zjawisko uwidaczniające się w 
indywidualnych gospodarstwach domowych



Definiowanie i redefiniowanie prosumpcji

Popularyzacja terminu wraz z rozwojem technologii cyfrowych (D. 
Tapscott, The digital economy: promise and peril in the age of 
networked intelligence, McGraw-Hill, Nowy Jork, 1996)

Proces redefiniowania:

 Utożsamianie prosumpcji z orientacją na klienta

 Prosument jako innowacyjny konsument działający na rzecz 
biznesu (i pośrednio na tym zyskujący)

 Prosumcja jako aktywność (w sieci) w wymianie informacji o 
produkcie



Definiowanie i redefiniowanie prosumpcji

Możliwe skutki zbyt dalekiego redefiniowania
 Koncentracja na twórczości bez równoczesnego brania pod uwagę 

wartości użytkowej i wymiennej dobra
 Koncentracja na korzyściach rynkowych (gospodarczych) 

uwzględnia interes producentów i konsumentów, a nie 
partycypację i działanie podmiotowe

 Prosumpcja bez upodmiotowienia – korzystanie ze wspólnie 
wytworzonych technologii (środków produkcji) nie pozwala na 
kształtowanie się statusu jednostki (jest to nadal sytuacja 
charakterystyczna dla drugiej fali, gdzie status jednostki 
wyznaczała przynależność ze względu na zawód lub możliwości 
konsumpcyjne)



Prosumpcja w środowisku cyfrowym

Narracja prorynkowa

• Współpraca wirtualnych społeczności z biznesem

• Wykorzystanie modeli organizacyjnych wypracowanych w tych 
społecznościach dla rozwoju efektywniejszego wytwarzania dóbr

• Web 2.0Web 2.0 – tworzenie portali społecznościowych jako platform, 
dzięki którym biznes i członkowie społeczności mogą uzyskiwać 
różne korzyści

• „Zawłaszczanie społeczności” (ich potencjału) przez 
profesjonalnych producentów



Prosumpcja w środowisku cyfrowym

Narracja prospołeczna

• Ruch wolnej kulturywolnej kultury wyrastający z ruchu wolnego 
oprogramowania i kultury hakerskiej

• Wolne dobra kultury – możliwość pełnego poznawania dóbr, ich 
modyfikowania i upowszechniania dzięki zastosowaniu „wolnych 
licencji”

• Egalitaryzm – jednak wraz z rozwojem społecznych 
przedsięwzięć wykształca się struktura nierówności (nowicjusze 
vs eksperci) i częściowo zjawisko produsage

• Wartości wynikające ze współtworzenia treści kulturowych (w 
tym technologii - oprogramowania)



Prosumpcja w środowisku cyfrowym

• Jeżeli w narracji dominuje idea web 2.0 (bądź jej pochodne), 
użytkownicy uzyskują przestrzeń do współdziałania, ale reguły jak i 
technologia kontrolowana jest przez właścicieli serwisukontrolowana jest przez właścicieli serwisu 
(profesjonalny biznes)

• Jeżeli w narracji dominuje idea wolnej kultury, użytkownicy sami 
wytwarzają narzędzia i przestrzeń współpracy, próbując także wpływać 
na dostarczycieli profesjonalnej infrastruktury internetu (neutralność 
sieci), tworząc wspólnotę, w której na drodze konsensusu kształtują na drodze konsensusu kształtują 
reguły współpracy i cele własnych przedsięwzięćreguły współpracy i cele własnych przedsięwzięć

• Narracja odwołująca się do wolności dysponowania współtworzonymi 
treściami sprzyja upowszechnianiu pełnej prosumpcji, a modele, 
których podstawą jest narracja web 2.0, sprzyjają formom partycypacji 
mieszczącym się pomiędzy prosumpcją a koncentracją na kliencie.



Dobra wspólne a formy społecznego 
zorganizowania

• W epoce pierwszej falipierwszej fali dominującym typem społecznego 
zorganizowania jest wspólnota, a dobra wspólne we wspólnociewspólnocie 
mają charakter dóbr publicznych

• W epoce drugiej falidrugiej fali kształtują się rynkirynki nabywców dóbr dóbr 
prywatnychprywatnych oraz hierarchiczniehierarchicznie zorganizowane formy 
wytwarzania dóbr przez producentów, którzy także ograniczają 
dostęp do własnych dóbr klubowychdóbr klubowych (np. własności 
intelektualnej).



Dobra wspólne a formy społecznego 
zorganizowania

• W epoce trzeciej falitrzeciej fali wydaje się, że dominującą formą 
społecznego zorganizowania jest siećsieć, jednakże jest to raczej 
forma, w której kooperują małe podmioty gospodarcze łatwo 
dostosowujące się do wymagań rynkowych z wielkimi 
przedsiębiorstwami uzyskującymi przewagę ze względu na efekt 
skali – globalnego oddziaływania. Coraz większe zależności 
między kooperującymi podmiotami wiążą się także z 
traktowaniem dóbr jako dóbr wspólnej pulidóbr wspólnej puli

• W tym zakresie wirtualne społeczności prosumentów bliższe są 
raczej tradycyjnym wspólnotom.



Czynniki wpływające na aktywność 
prosumencką w środowisku cyfrowym

• ModularnośćModularność – im mniejsze mogą być porcje informacji dodawane do 
istniejących treści przez użytkowników, tym więcej osób angażuje się w 
rozwój projektu

• Łatwy dostęp do informacjiŁatwy dostęp do informacji – im bardziej projekt skupia się na 
przetwarzaniu wytworzonych w sektorze „A” treści, a nie na twórczości 
własnej, tym częstsza jest współpraca między prosumentami, a przez to 
możliwość uzyskiwania statusu eksperta

• Niewielka liczba konkurujących podmiotówNiewielka liczba konkurujących podmiotów dla danego rodzaju 
działalności, co pozwala na zgromadzenie większej liczby 
użytkowników w projekcie.



Czynniki wpływające na aktywność 
prosumencką w środowisku cyfrowym

• DDysponowanieysponowanie wspólnie wytwarzanymi produktami przez 
każdego, także dotychczas biernego użytkownika 

• Możliwość modyfikowaniamodyfikowania narzędzi ułatwiających 
wprowadzanie i zmienianie treści 

• AnonimowośćAnonimowość pozwalająca na kreowanie wirtualnej tożsamości, 
niezależnie od statusu jednostki w strukturze społeczeństwa. 
Pozwala to też na ograniczenie podziałów na profesjonalistów i 
amatorów – zrównanie statusów i przez to brak roszczeń co do 
wpływu na wytwarzany produkt (brak zawłaszczania)



Prosumpcja w świecie analogowym?

● W cyberprzestrzeni tworzenie treści jest w małym stopniu małym stopniu 
energochłonneenergochłonne – mniejsze środki finansowe muszą być 
zabezpieczone dla wspólnotowych przedsięwzięć – prosumpcja 
może być łatwo wdrażana. 

● Dobra kultury symbolicznej są podzielneDobra kultury symbolicznej są podzielne, co sprzyja 
ograniczaniu rywalizacji w dostępie do zasobów cyfrowych



Prosumpcja w świecie analogowym?

● Kwestia kluczowa: stopień przyzwolenia na wdrażanie własnych wdrażanie własnych 
rozwiązań przez prosumentówrozwiązań przez prosumentów

● W jakim stopniu można rezygnować z patentowania rozwiązań 
technologicznych na rzecz modelu open hardwareopen hardware i open sourceopen source?

● W jakiej mierze możliwa byłaby modularnośćmodularność w przypadku 
modyfikowania urządzeń technicznych i przyzwolenie na tego typu 
działanie? (rezygnacja z poczucia bezpieczeństwa - gwarancjigwarancji 
poprawnego działania)

● Jeżeli jednostki nie będą mogły kontrolowaćkontrolować w pełni procesów 
wytwarzania, doprowadzić może to do sytuacji, w której profesjonalni 
przedsiębiorcy będą umacniać podział na konsumentów i producentów 
typowy dla drugiej fali



Dziękuję za uwagę


	Slajd 1
	Slajd 2
	Slajd 3
	Slajd 4
	Slajd 5
	Slajd 6
	Slajd 7
	Slajd 8
	Slajd 9
	Slajd 10
	Slajd 11
	Slajd 12
	Slajd 13
	Slajd 14

