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zamiast „od redakcji”

asza strona interne-
towa „istnia!a sobie” 
chyba z 10 lat i przez 

ten czas tak naprawd" nic 
nie zmieniali#my. I tak – od 
nowoczesnej, poprzez „kla-
syczn$” – sta!a si" archaiczna. 
Jedyn$ nap"dzaj$c$ j$ si!$ by!o 
forum dyskusyjne, na którym 
wielu nowych u%ytkowników 
uzyska!o cenne porady. Dzi"ki 
starym, wiernym nam przyjacio-
!om; ludziom do#wiadczonym,  
z wiedz$ i kultur$ (pyskówki ju% 
dawno przesz!y do historii). Im 
dzi"kuj" za wytrwa!o#&, bezintere-
sown$ ch"& niesienia pomocy  
i przede wszystkim – bycie z nami 
przez te wszystkie lata.

Obecna strona rodzi!a si" w bólach 
i trudzie, znacznie d!u%ej, ni% przewi-
dywali#my. Ci$gle pojawia!y si" nowe 
pomys!y. Jeszcze to, jeszcze tamto i tak 
zesz!o dobre pó! roku. By!o warto, po-
niewa% powsta!a nie prosta witryna cza-
sopisma, ale portal oferuj$cy mnóstwo 
mo%liwo#ci.

Pojawi!a si" nowoczesna gie!da, 
przewodnik po firmach (b"dziemy go 
stopniowo uzupe!nia&), forum zyska!o 
now$ szat" i funkcjonalno#ci (jest tak-
%e drugie forum, wy!$cznie o muzyce),  
a wszystko starali#my si" zaprojektowa& 
tak, aby obs!uga by!a prosta i intuicyj-
na.

Niestety, nie uda!o si" unikn$& przy-
krych niespodzianek. Dawnym u%yt-
kownikom sporadycznie mo%e nie 
zadzia!a& has!o. Wówczas nale%y wy-
generowa& nowe, korzystaj$c z funkcji 
„nie pami"tam has!a”. Je%eli Wasz mail 
w profilu jest nieaktualny albo prze-
stali#cie go u%ywa&, to nie k!opot. Wy-
starczy napisa& na adres info@hfm.pl  
i poda& swój nick. Pomo%emy najszyb-
ciej jak si" da, czasem trwa to minut". 

Zjawisko wywo!a! konflikt starej bazy 
danych z nowym oprogramowaniem.

Najwa%niejsza by!a dla nas jednak  
zawarto#&, bo nawet najpi"kniejsze kie-
lichy nie ciesz$, gdy s$ puste. Na por-
talu znajdziecie setki testów, recenzji  
p!ytowych, prezentacje, wywiady, ga-
lerie, poradniki… Jest tego mnóstwo 
i na papierze biblioteka zaj"!aby ca!$ 
pó!k". A tak jest dost"pna jednym klik-
ni"ciem, w dodatku ca!kiem za dar-
mo! Oczywi#cie, znamy warto#& naszej 
pracy, ale czasy s$ takie, %e internauta 
albo dostaje co# szybko, albo idzie gdzie 
indziej. Nasza polityka ma sprawi&, %e  
u nas zostaniecie na d!u%ej, bo czytania 
macie na rok z ok!adem.

Nie oznacza to, %e osiadamy na lau-
rach, bo baz" tekstów zamierzamy sys-
tematycznie wzbogaca& o archiwalne 
i aktualne tre#ci. Z naszej strony naj-
szybciej dowiecie si" o premierach ryn-
kowych sprz"tu. Nie zapominamy te%  
o muzyce.

Na marginesie, patrz$c na dorobek 
dzia!u muzycznego zamieszczony na 

stronie i podgl$daj$c statystyki widz", 
%e ludzie to czytaj$. Ba, wiele informacji 
jest wr"cz unikalnych, bo o tak zwanej 
„wysokiej kulturze” obecnie przesta-
je si" informowa&. A tutaj znajdziecie 
biografie kompozytorów, monografie 
legendarnych zespo!ów i wiele innych. 
O aktualno#ciach muzycznych tak%e 
b"dziemy informowa& na bie%$co. Cie-
szy mnie to tym bardziej, %e niedawno 
od pewnego dystrybutora us!ysza!em, 
%e „szkoda papieru na te pierdzitr$by  
i wyjce”.

Starali#my si", aby strona wygl$da-
!a dobrze nie tylko na komputerach, 
ale tak%e tabletach i smartfonach, wi"c  
w poci$gu i przeci$gu te% mo%ecie nas 
poczyta&.

Planujemy doda& jeszcze kilka rze-
czy, ale to stopniowo, powoli. Czekamy 
tak%e na Wasze uwagi, pomys!y i pro-
pozycje. A przede wszystkim zaprasza-
my. Wpadajcie jak do siebie. A jak si" 
Wam spodoba, zapraszajcie znajomych  
i chwalcie nas na wszystkich odpu-
stach.

Ale naj#wie%sze testy – nadal tylko  
w pi#mie. Mi!o#nicy szeleszcz$cego pa-
pieru te% musz$ dosta& co# ekstra.

www.hfm.pl
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